
 

NIEUWSBRIEF JULI 2020 
 
KALENDER  
30 juni Juffendag groep 1, 1/2 en 2 Groep 1, 1/2, 2 
3 juli Juf Esmee TROUWT!!!  
6 t/m 8 juli Kamp groep 8, maar dan alternatief... Groep 8 
8 juli Rapporten mee  
 Bord en bestek mee naar school nemen! Alle groepen 
10 juli Afscheid juf Jannie en meester Theo 

● Het ochtendprogramma… is een verrassing... 
● 11.45 - 12.15 uur: receptie voor de ouders van groep 4a en groep 

6. 
● Vanaf 12.15 uur: alle ouders van de school kunnen gedag komen 

zeggen op het kleine plein achter de school.  

 

13 juli Feestelijke ochtend georganiseerd door de ouderraad  Alle groepen  
 Musical reservedatum bij slecht weer Groep 8 
14 juli 11.00 uur: Doorschuiven groepen  
 Musical en afscheid groep 8 Groep 8 
 Juffendag groep 3 Groep 3 
15 juli Bij mooi weer waterspelletjes op het plein, georganiseerd door de 

ouderraad. 
Alle groepen  

16 juli 15.20 uur: Zomervakantie begint!  
17 juli - 28 aug Zomervakantie  
31 aug 1e schooldag!  
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Volgend jaar een nieuwe juf bij de kleuters... 
● ... en nog een nieuwe juf bij de kleuters! 
● Ook een meester komt ons team versterken 
● Een nieuwe juf in groep 4! 
● Ook een nieuwe onderwijsassistent op De Bron 
● MR-verkiezingen 
● Informatie over de slotweek op De Bron 
● Groet van juf Aemile 
● Uitdaging in de groepen & de Schatkamer in schooljaar 2020-2021 
● Belangrijke informatie over leerlingondersteuning: Cito & begrijpend lezen 
● Continurooster of niet? bericht vanuit de mr 
● Cultuureducatie op De Bron in het afgelopen schooljaar 
 
MR-VERKIEZINGEN 
In de vorige nieuwsbrief hebben zich 3 kandidaten voorgesteld voor de 2 vacatures die in de 
MR-oudergeleding zijn ontstaan. Via dit formulier kunt u op twee personen stemmen. Als u dat nog niet 
gedaan hebt, dan kunt u nu nog uw stem uitbrengen. De verkiezing sluit op 28 juni 2020. 
 
 

 

https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2682-afscheid-juf-jannie-en-meester-theo
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2700-ontbijt-op-het-plein-spelletjesochtend
https://portal.csgdewaard.nl/beheer/agenda/2681
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2661-musical-en-afscheid-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/agenda/2702-waterspelletjes-op-het-plein-bij-mooi-weer
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12957-volgend-jaar-een-nieuwe-juf-bij-de-kleuters
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12980-en-nog-een-nieuwe-juf-bij-de-kleuters
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12992-welke-groep-gaat-deze-meester-volgend-jaar-krijgen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12993-een-nieuwe-juf-in-groep-4
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13022-ook-een-nieuwe-onderwijsassistent-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13019-slotweek-op-cbs-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13018-groet-van-juf-aemile
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13020-uitdaging-in-de-groepen-de-schatkamer-in-schooljaar-2020-2021
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12927-belangrijke-informatie-over-leerlingondersteuning-cito-begrijpend-lezen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/12917-continurooster-of-niet-bericht-vanuit-de-mr
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13025-cultuureducatie-in-het-afgelopen-schooljaar
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/debron/nieuwsbrieven/2020-06-191411.200619%20extra%20nieuwsbrief%20CBS%20De%20Bron%20juni%202020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbxArIGLGIJIaHypdkOH0aBNiIEzhUeLBKge5P6o1rYWt5JA/viewform?usp=sf_link


 

 

GROET VAN JUF AEMILE 
Op 24 juni heb ik afscheid genomen van het team. Wat ben ik 
enorm verwend door het team en de ouderraad. En wat een 
prachtige fotocollage heb ik mogen ontvangen als aandenken aan 
De Bron!!! 
Dank jullie wel!! 
Aemile Roos 
 
AFSCHEID JUF JANNIE EN MEESTER THEO 
Vrijdagochtend 10 juli vieren wij het afscheid van juf Jannie en 
meester Theo. Hoe blijft nog een verrassing... Ze hebben allebei 
meer dan 40 jaar in het onderwijs gewerkt! Heel bijzonder... Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
laten gaan! We maken er met de kinderen een feestelijke ochtend van. Vanaf 11.45 uur tot 12.15 uur is er 
een receptie voor de ouders van groep 4a en groep 6 op het kleine plein achter de school. 
Vanaf 12.15 uur is iedereen in de gelegenheid om beide leerkrachten gedag te zeggen.  
De feestcommissie 
 
Nieuwe teamleden van De Bron 

 
 
 
 

 
 
Juf Ester van Walsem stelt zich op een later 
tijdstip aan u voor. 
 
 
UITDAGING IN DE GROEPEN & DE SCHATKAMER SCHOOLJAAR 2020-2021 
Volgend schooljaar zullen leerlingen uit groep 5 t/m 8, die dit nodig hebben, op donderdagmiddag les 
krijgen in de Schatkamer van juf Anke. Op de donderdagochtenden zal juf Anke regelmatig in de groepen 
aanwezig zijn om, samen met de leerkrachten, leerlingen in hun eigen groep meer uitdaging te bieden.  
De leerlingen die op dit moment in de Schatkamer zitten, zullen hier (in principe) tot de herfstvakantie in 
blijven. Daarna wordt er gekeken voor welke leerlingen uit groep 5 t/m 8 dit onderwijs een absolute 
meerwaarde is.  
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SLOTWEEK 
De laatste schoolweek van dit bijzondere schooljaar willen we extra leuk maken! 
De ouderraad heeft daarom een paar activiteiten bedacht. 
 
Op maandag 13 juli beginnen we de week met een gezamenlijk ontbijt. We hopen dit buiten op het plein te 
doen. De kinderen brengen hun bestek en bord op woensdag 8 juli al mee naar school. De ouderraad zorgt 
samen met de Plus voor voorverpakte broodjes enz. 
 
De ouders van de kinderen die een voedselallergie of intolerantie hebben worden nog geïnformeerd. De 
ouders kunnen die dag het plein niet op. Alles is dan namelijk al uitgestald en klaargezet. Ook is er weinig 
parkeerplaats voor de fietsen over omdat we zoveel super leuke spelletjes hebben gehuurd, dus indien 
mogelijk, achterop of op skeelers of lopend naar school! 
 
En daarna gaan we van het schoolplein een heus spelletjesplein maken. Diverse spectaculaire spellen 
worden opgesteld. Volgens een schema komen alle klassen aan de beurt. Het belooft een ontzettend leuke 
ochtend te worden! En wie weet is er nog wel een verrassing voor alle jongens en meisjes...! 
 
Op woensdag gaan we, als het weer het toelaat, een waterfestijn houden! Je mag een lege fles, een 
handdoek, én waterspeelgoed meenemen. 
 
Op donderdag zorgen we voor een lekker ijsje! 
 
Resumé: 
Woensdag 8 juli -> bord en bestek mee. Afgeven in de klas, met je naam en in een tasje.  
Maandag 13 juli-> ontbijt en super toffe spelletjes. 
Woensdag 15 juli -> waterfestijn! Handdoek en lege fles en waterspelletjes mee. 
 
Wij hebben er nu al veel zin in! 
 
Hartelijke groet, 
 
De ouderraad! 
 
CULTUUREDUCATIE IN HET AFGELOPEN SCHOOLJAAR 
Welke leuke dingen hebben wij het afgelopen schooljaar gedaan op het gebied van Cultuur? 
Natuurlijk was er de periode van thuisonderwijs en konden niet alle geplande dingen doorgaan. De excursie 
voor groep 7 naar het Maritiem museum viel in het water en ook de gitaarlessen voor alle kinderen van De 
Bron zijn vervallen. Maar daarbuiten hebben wij alles bij elkaar toch mooie culturele activiteiten gedaan en 
beleefd! 
● De Kinderboekenweek met een groot project ‘Reis mee’ en 

de aanwezigheid van een kinderboekenschrijver. 
Boeken zoeken in de bibliotheek voor groep 4 

● Een Workshop als scholing voor ons team op het gebied 
van tekenen door Arne v.d. Ree (o.a. illustrator van 
Pinkeltje) 

● Bezoek aan de SS Rotterdam van groep 8 
● Bezoek Museum HW van groep 4 
● Speciale aandacht voor onderwijsweken e.d., zoals de 

week van de Poëzie en de voorleesdagen.   Zo hebben wij 
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7 momenten per jaar gepland staan om specifiek aandacht te besteden aan één van deze disciplines 
van Cultuur 

● Groep 1/2/3 die met elkaar naar De Doelen gingen voor een voorstelling van het RPHO met oude 
kinderliedjes. 

 
Allemaal super leuk! En zo aan het eind van dit schooljaar wacht ons nog een leuke workshop voor alle 
kinderen van de hele school, maar wat? Dat is nog even geheim...! 
In het nieuwe schooljaar hopen wij structureel hulp te krijgen voor onze muzieklessen van een 
vakleerkracht. Op 16 juni is in de Hoeksche Waard het Muziek Akkoord gesloten. 
Dit betekent dat er een financiële impuls komt voor meer Muziek op alle scholen. Wij houden u op de 
hoogte! 
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