
 

NIEUWSBRIEF JUNI 2020 
 
KALENDER  
1 juni 2e Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij  
3 juni MR-vergadering  
5 juni Fietsroute VO wordt verplaatst (nieuwe datum volgt via de mail) Groep 8 
10 juni Leerlingen vrij (paardenmarkt gaat niet door)  
15 juni Theoretisch verkeersexamen Groep 7 
17 juni Cultuureducatie  
18 juni Schoolfotograaf  
19 juni Studiemiddag team: doelen 2020-2021, leerlingenzorg, cultuuronderwijs  
8 juli Rapporten mee  
14 juli Musical en afscheid groep 8  
17 juli 12.15u: Zomervakantie begint!  
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Villa Druppel, de peutergroep op De Bron 
● MR-verkiezingen 
● Oproep: aanmelden toekomstige leerlingen 
● Groep 2 op safari 
● De 'ij' van ijs! 
 
KIND OP MAANDAG: DEZE VERHALEN VERTELLEN WE 

Het boek Ester is het enige boek in de Bijbel waar God niet 
wordt genoemd. God is niet aan het woord, hij wordt er niet 
beschreven. En toch merk je door alles heen dat in dit 
bijzondere verhaal God wel aanwezig is. 
Ester wordt koningin in een groot machtig land. In dat land 
wordt het joodse volk bedreigd door de kwade plannen van 
minister Haman. Ester moet iets doen, maar hoe? 
Ze laat zich op haar bijzondere positie leiden door God en 
doet ook gewoon wat zij denkt dat ze moet doen. Zo redt 
God haar volk. 
 

We vertellen vanaf 2 juni uit Esther 1 - 9 de spannende verhalen over een Joods meisje dat uit haar gezin 
wordt gehaald en aan de koninklijke harem wordt toegevoegd, maar wat zich toch ook aan de spijswetten 
van haar volk wil houden. Dat heeft echter gevolgen… En dan volgt er een aanslag op de koning, maar 
vervolgens ook op het volk van Ester. Gaat die aanslag lukken? 
 
Na de verhalen over Ester lezen we over de profeet Jona. In Nineve moet iets veranderen, maar hoe pak je 
dat aan? 
 
OPROEP: AANMELDEN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN 
Het einde van het schooljaar is al in zicht en de voorbereidingen voor aankomend schooljaar zijn 
begonnen. Heeft u een zoon of dochter die ouder is dan 2,5 jaar én die nog niet is ingeschreven, wilt u dit 

 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12688-mr-verkiezing
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2659-theoretisch-verkeersexamen-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2656-schoolfotograaf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12728-villa-druppel-de-peutergroep-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12688-mr-verkiezing
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12635-oproep-aanmelden-toekomstige-leerlingen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12737-groep-2-op-safari
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12661-de-ij-van-ijs


 

 

dan zo spoedig mogelijk doen? Oók als uw kind in de loop van volgend schooljaar 4 wordt, is het voor ons 
heel belangrijk dat we al weten dat hij of zij komt, zodat we weten hoeveel kleutergroepen we moeten 
starten. Heeft u nog geen keuze gemaakt voor een basisschool? Wees welkom voor een 
kennismakingsgesprek op De Bron. 
 
Mocht u mensen uit de buurt weten die hun kind nog niet op een basisschool hebben aangemeld, wilt u hen 
hier dan op attenderen? 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website of op school ophalen bij meester Marco of juf 
Edith. 
 
DE KLEUTERGROEPEN ZIJN OP SAFARI… 

… EN LEREN DE IJ VAN IJS!! 
 
Verkeersexamen groep 7 
Door de corona crisis vindt er dit jaar helaas geen praktijk verkeersexamen plaats. Dit omdat het een 
evenement is waar een vergunning voor nodig is en deze voorlopig niet wordt gegeven. Hoe het volgend 
jaar gaat lopen, weten we helaas nog niet. Het theoretisch verkeersexamen vindt wel plaats en wel op 
maandag 15 juni 2020.  
 
Fietsroute VO groep 8 
Let op! De fietsroute VO van groep 8 wordt verplaatst. U krijgt hier, zodra dit bekend is, een mail over met 
een nieuwe datum en verdere informatie.  
 
Schoolfotograaf 
De datum van de schoolfotograaf, die gepland stond op maandag 8 
juni, is verplaatst naar donderdag 18 juni. Dit om de kinderen op 
maandag 8 juni in hele klassen rustig te kunnen laten starten. 
De foto’s zullen buiten gemaakt worden en helaas vervalt ook de 
gelegenheid om foto’s met broertjes en/of zusjes te maken wegens 
de nog steeds geldende richtlijnen m.b.t. de aanwezigheid van 
volwassenen in de school. Er wordt ook helaas alléén een 
portretfoto gemaakt. Volgend jaar hopen we op een tweede kans 
voor een nieuwe opzet. Nadat de foto’s zijn genomen ontvangt u binnen 4 weken een inlogkaart met 
instructie, zodat u de foto’s kunt bekijken en bestellen. 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/debron/Onze%20school/2019-11-181253.F04%20Inschrijfformulier.pdf
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12737-groep-2-op-safari
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12661-de-ij-van-ijs


 

 

MR-VERKIEZINGEN: MELDT U ZICH AAN?! 
De Medezeggenschapsraad-oudergeleding (MR) vertegenwoordigt en behartigt uw belangen. Zij vergadert 
circa 5x per schooljaar over het beleid op school samen met de MR-geleding van het onderwijsteam. De 
MR kent drie ouderleden en drie teamleden. 
 
In september 2020 lopen de zittingstermijnen van Yvonne Vos en Petra van Prooijen (MR-leden namens de 
ouders) af. Daar waar Yvonne Vos haar zittingstermijn niet zal verlengen, heeft Petra van Prooijen 
aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen. Het MR-reglement schrijft dan voor dat u de gelegenheid 
moet krijgen om uzelf ook kandidaat te stellen. 
 
We zoeken in ieder geval een nieuw lid die de plaats van Yvonne Vos vanaf volgend schooljaar zou willen 
innemen. Bij meerdere aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. Indien u van deze mogelijkheid 
gebruik wilt maken, verzoeken wij u uw kandidaatstelling via de mail kenbaar te maken. De sluitingsdatum 
is op woensdag 3 juni a.s. Voor meer informatie kunt u zich melden bij de ouders van de MR-geleding. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Theo Hommels, Michelle van Diggelen en Jannie v.d. Heiden (MR-leden personeelsgeleding) 
Yvonne Vos, Petra van Prooijen en Stanske Japsers (MR-leden oudergeleding) 
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