
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2020 
 
KALENDER  
9 april Paaslunch (onder voorbehoud)   
10 - 13 april Vrij Goede vrijdag en 2e paasdag  
20 april - 5 mei Meivakantie & Bevrijdingsdag  

 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Wat zijn we in een gekke periode beland! Opeens moet u binnen uw gezin en naast de vader- / moederrol 
ook de rol van ‘thuisjuf of -meester’ vervullen! De bestuursvoorzitter van CSG De Waard schrijft iets over de 
uitdaging die dit voor u zal zijn in de brief die u tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt! En we verwachten 
dat het nog wel even gaat duren... 
 
Tegelijkertijd willen wij u ook vragen om goed op de emoties en het gedrag van uw kind(eren) te letten. Zij 
voelen zich wellicht onzeker, ‘onthecht’ nu ze de juf en de andere kinderen niet meer elke dag zien. Ze 
hebben geen idee wanneer het ophoudt. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt (net als wij!). Het idee 
van 'vrij van school' klinkt in eerste instantie leuk, maar nu het langer gaat duren…  
Er vervallen ook allerlei activiteiten, helaas, en de kinderen vinden dat vast jammer: 
● De schoolreis kan niet doorgaan 
● Ook de open dag is komen te vervallen. 
● De Koningsspelen gaan niet door 
● Diverse culturele activiteiten binnen de school, zoals gitaarlessen, vervallen 
● De scholendienst kan niet doorgaan. 
● Er is onzekerheid over de Paasviering en het kamp van groep 8 
 
Best kans dat u de komende weken meer gedrag gaat zien wat normaal gesproken niet bij uw kind past. Dit 
is normaal in deze omstandigheden. Wij wensen u veel sterkte en wijsheid toe om daar, in voldoende rust, 
goed leiding aan te geven. Als u hier ondersteuning bij nodig hebt, neemt u dan contact op met de 
leerkracht of de schoolmaatschappelijk werker (m.kienhuis@kwadraad.nl)? 
1x per week stuurt meester Marco een filmpje aan de kinderen. In het filmpje van deze week heeft hij even 
het verhaal van ‘De Goede Herder’ aangehaald. In de bijbel staat: ‘De Goede Herder zet zijn leven in voor 
de schapen...!’ Wat kunt u, als u aan dat beeld denkt, toepassen voor uw kind(eren) in deze, ook voor u, 
onrustige periode? 
Kinderen hebben in deze tijd er behoefte aan zich veilig en geliefd te voelen. Vanuit school proberen we bij 
onze leerlingen dat gevoel, via allerlei digitale kanalen en naast de vakinhoud, te versterken (het filmpje 
van vorige week vindt u hier). 
 
Geef veel aandacht aan uw gezin! Speel met de kinderen, buiten (als dat kan). Bak koekjes, verf of knutsel 
met ze. Speel bordspellen en kijk films. Ga samen experimenteren of zoek virtuele rondleidingen van 
musea of dierentuinen. Begin een boek te lezen met het hele gezin. Ga lekker onder een dekentje tegen 
elkaar aan zitten… 
 
Als dit allemaal afgelopen is, is de geestelijke gezondheid van uw kind(eren) het belangrijkst! Hoe ze zich 
nu voelen, zullen ze vast en zeker langer onthouden dan het het leerwerk dat ze gedaan hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Naaktgeboren 
Marco de Jong 

 

mailto:m.kienhuis@kwadraad.nl
https://youtu.be/3YrsrkV7Its
https://www.youtube.com/watch?v=NBXfhJjDKwg


 

 

TOEN ALLES NOG ZO GEWOON WAS... 

 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te 
vinden zijn: 
● Deze verhalen vertellen we (normaal gesproken…) 
● Voorjaar in groep 1/2 
● Wist u dat… uit groep 3 
● Gezocht voor volgend schooljaar: Nieuw lid OuderRaad (herhaling: meld u aan…!) 
● Rekenen met spinners 
● Leuke leestips nu de bibliotheek gesloten is 
 
JUF NEL WEER VOLLEDIG AAN HET WERK 
We zijn er blij mee dat we u kunnen laten weten dat juf Nel al haar taken weer heeft opgepakt, inclusief het 
werk als adjunct-directeur. Voor de voorjaarsvakantie gaf ze al weer al haar lesgevende werk in groep 7; nu 
vervult ze al geruime tijd ook de andere taken weer. 
 
DEZE VERHALEN VERTELLEN WE (NORMAAL GESPROKEN…) 
Normaal gesproken gebruiken wij de methode ‘Kind op Maandag’ voor ons godsdienstonderwijs. Op dit 
moment kunnen wij niet de verhalen vertellen zoals we dat op school gewend zijn. Daarom hier een 
overzicht van de verhalen die de komende weken op het rooster staan. Misschien kunt u ze samen met uw 
zoon/dochter in de (kinder)Bijbel opzoeken en lezen. 
 
Week 14: 30 maart – 3 april 2020 
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29 
Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68 
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75 
 
Week 15: 6-10 april 2020 
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26 
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66 
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10 
 
Na Pasen volgt de geschiedenis van Salomo, in de week voor de meivakantie: 
Een oude koning, een nieuwe koning, 1 Koningen 1:1-10 
Salomo moet koning worden, 1 Koningen 1:11-37 
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15 
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https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12122-deze-verhalen-vertellen-we-normaal-gesproken
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11783-voorjaar-in-groep12
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11746-wist-u-dat-uit-groep-3
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11538-gezocht-voor-volgend-schooljaar-nieuw-lid-ouderraad
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/11826-rekenfun-met-de-fidget-spinner
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12129-leuke-leestips-nu-de-bibliotheek-gesloten-is


 

 

 
Op de website van Creatief Kinderwerk is er, in deze bijzondere periode, dagelijks een nieuw verhaal 
beschikbaar bij De Henkie Show. 
 
De volgende liedjes leren we in de groepen: 
Groep 3: Ik dank U wel omdat er ook in deze moeilijke tijd heel veel is waar wij dankbaar voor zijn. 
Met groep 6 luisterden we samen naar Feels Good, dit liedje gaat over dat het fijn is als je samen met je 
familie door moeilijke tijden heen komt. 
 
AANDACHT VOOR DIGITALE MIDDELEN & DIGITALE TIJD 
Wilt u er ook op letten dat uw kind in deze periode héél veel nieuwe digitale kanalen ontdekt? Sommige 
kinderen hadden tot vorige week geen telefoon of chromebook in huis, maar kunnen nu volop deelnemen in 
allerlei chatkanalen. Een paar tips: maak afspraken over de hoeveelheid digitale tijd (inclusief schoolwerk 
bijvoorbeeld maximaal 2 uur per dag en in de weekenden maximaal 1 uur), laat de devices alleen beneden 
gebruiken, spreek af dat u altijd mee mag kijken en in de geschiedenis mag kijken en dat u de enige bent 
die iets mag verwijderen... 
 
HERHAALDE OPROEP: 
GEZOCHT VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR: NIEUW LID OUDERRAAD 
Met ingang van volgend schooljaar is de ouderraad van 
De Bron op zoek naar een nieuw lid. 
De ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren 
van activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, 
Kerst, schoolreis, etc.. Maar ook worden onder andere de 
thema/knutselochtenden mede door de ouderraad 
georganiseerd. 
Ben jij degene die graag betrokken is bij de school van 
zijn/haar kind en graag zijn/haar steentje bijdraagt, dan 
nodigen we je uit om je aan te melden. 
Het zou fijn zijn als jij kennis hebt van (voedsel)allergieën, of affiniteit hebt met financiën/administratie. 
Maar dit is zeker geen voorwaarde om deel te mogen nemen. Iedereen is welkom om zich aan te melden. 
 
Lijkt het je wat? Geef dit dan door aan een van de ouderraadleden. 
 
Hopelijk tot volgend jaar! 
Esther Schiebergen, Sandra Ritmeerster, Marloes Jonas, Erika van Kralingen, Laura v.d. Linden, Lydia 
Drost, Christel v.d. Velden, Sabine Feeders, Sandra Notenboom, Sabrina Vos, Lisette Leusink en Marilene 
Luijendijk 
 
LENTE VLOG VAN CATO 
De lente is begonnen, tijd voor wat gezelligheid in huis! 
Cato van Dijken uit groep 3 heeft een lente vlog 
gemaakt. Hierin legt Cato uit hoe je zelf een konijntje kan 
knutselen.  
 
Kijk snel naar het filmpje om te weten wat je nodig hebt 
en hoe het moet. Veel plezier met knutselen en we zien 
graag het eindresultaat van jullie! 
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https://creatiefkinderwerk.nl/henkieshow
https://www.youtube.com/watch?v=CcXVZidnXU0
https://www.youtube.com/watch?v=IPvJmOQl5fM&t=2s

