
 

LAATSTE NIEUWSBRIEF 2020 
 
KALENDER  
16 juli 15.20 uur: Zomervakantie begint!  
17 juli - 28 aug Zomervakantie  
31 aug Studiedag, alle leerlingen (nog) vrij!  
1 sept 1e schooldag!  
2 sept Luizencontrole  
9 & 10 & 15 sept Startgesprekken  
18 sept Inloopochtend groep 1-4 
21 sept Project verkeer groep 1 en 2 & Actie Groene Voetstappen  
23 & 25 sept Fietspoetsdag & Fietsproefjes groep 1 & 2 
30 sept Start Kinderboekenweek  
 
NIEUWSBERICHTEN 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Start schooljaar 2020- 2021: in welk lokaal zit welke groep?  
● Workshops dans & zang op De Bron 
● Dank jullie wel - bericht van juf Jannie en meester Theo 
● Leuke slotweek op De Bron… 
● Meer muziek in de klas! 
● VakantieBieb én Vakantielezen 
● Passend onderwijs scoort in de Hoeksche Waard: Onderwijsinspectie prijst samenwerkingsverband 
● Individuele ondersteuning - Sociaal makelaars helpen u op weg 
● Ouderraad bedankt! 
● Dansend en zingend afscheidsfeestje juf Jannie en meester Theo 
● Feestontbijt als start slotweek CBS De Bron 
● Groep 8 op kamp, na Koninklijke toespraak 
● De nieuwe oudergeleding van Medezeggenschapsraad is bekend! 
● Een vaste invalkracht op De Bron 
 
DANSEND EN ZINGEND AFSCHEIDSFEESTJE JUF JANNIE & MEESTER THEO  
Vrijdag 10 juli was het dubbel feest op school! Meester Theo en juf Jannie hebben beiden meer dan 40 jaar 
in het onderwijs gewerkt en gaan van hun welverdiende pensioen genieten! 
We hebben met zijn allen een spetterend afscheidsfeest gehouden. Het begon ‘s morgens op het plein, 
waar alle kinderen, collega’s en Bert Tuk, als bestuursvoorzitter van CSG De Waard, de meester en de juf 

opwachtten. 
Meester Marco sprak hen toe en heeft hen bedankt voor hun 
inzet in al die jaren. Bert Tuk haalde een paar herinneringen 
op. Namens CSG De Waard en de collega’s kregen zij 
bloemen en prachtige cadeau’s. 
 
De collega’s zongen de twee toe; daarna volgden optredens 
van zang en dans door de groep van juf Jannie en van 
meester Theo. Meester Theo werd zelf ook ingeschakeld in 
een dans op het nummer ‘Greese Lightning!  
Later in de ochtend waren er ook nog optredens van de 
overige groepen. 

 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13226-workshops-dans-zang-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13285-dank-jullie-wel-bericht-van-juf-jannie-en-meester-theo
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13355-leuke-slotweek-op-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13287-vakantiebieb-en-vakantielezen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13349-passend-onderwijs-scoort-in-de-hoeksche-waard-onderwijsinspectie-prijst-samenwerkingsverband
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13348-individuele-ondersteuning-sociaal-makelaars-helpen-u-op-weg
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13227-ouderraad-cbs-de-bron-bedankt
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13224-dansend-en-zingend-afscheidsfeestje-juf-jannie-en-meester-theo
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13225-feestontbijt-als-start-slotweek-cbs-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13128-groep-8-op-kamp-na-koninklijke-toespraak
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13127-de-nieuwe-oudergeleding-van-medezeggenschapsraad-is-bekend
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13083-een-vaste-invalkracht-op-de-bron


 

 

De zang- en dansvoorstellingen hadden alle groepen 
eerder in de week ingestudeerd onder leiding van juf 
Petra van de Dutch Junior Musical Academy. Iedere 
groep had weer iets anders ingestudeerd en schitterde 
op eigen wijze tijdens de uitvoering. Het was 
GEWELDIG om zo de groepen te zien stralen, 
allereerst natuurlijk voor de meester en juf, maar ook 
alle kinderen/ collega’s en een aantal ouders (die 
aanwezig waren) hebben genoten van zoveel talent! 
De meester en juf hadden ieder in hun eigen groep ook 
nog een gezellig uurtje met de kinderen. 
Aan het eind van de ochtend hebben veel ouders hen 
kunnen bedanken. 
 

DANK JULLIE WEL! 
Lieve kinderen, ouders en collega’s, 
 
Wat hebben wij genoten van een geweldig afscheidsfeest op 
vrijdag 10 juli jl. 
 
Het onthaal op het schoolplein met alle kinderen van De 
Bron, met veel ouders en collega’s. Het was voor ons 
allemaal een grote verrassing. We hebben genoten van het 
muzikaal optreden van de kinderen, zowel op het plein als 
later binnen in de hal. 
Onze klassen waren leuk versierd of helemaal in sfeer ingericht en de kinderen van onze groepen hadden 

nog een leuk uurtje voor ons in de eigen klas georganiseerd. 
 
Veel lieve woorden, bedankjes en cadeaus kregen we van de 
kinderen, ouders en collega’s. 
Nu wacht ons als laatste nog een gezellig etentje met de 
collega’s. 
We willen iedereen die voor deze voor ons onvergetelijke 
morgen heeft gezorgd, heel erg bedanken en wensen eenieder 
een fijne vakantie en veel gezondheid toe. 
Meester Theo en juf Jannie. 
 

 
MR-VERKIEZINGEN: DE NIEUWE OUDERGELEDING IS BEKEND! 
Even geleden heeft u de gelegenheid gekregen om uw stem uit te brengen op 3 ouders die zich hebben 
aangemeld voor de vacatures die binnen de MR van De Bron zijn ontstaan. De verkiezing is op 28 juni 
gesloten.  
  
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Petra van Prooijen en Richard Meiling door u zijn gekozen als 
leden van de MR. In het nieuwe schooljaar zullen zij samen met zittend lid Stanske Jaspers als 
oudergeleding plaatsnemen in de MR.  
Welke leden er namens het team van De Bron in de MR plaatsnemen zal aan het begin van het nieuwe 
schooljaar bekend gemaakt worden. 
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Dank aan Petra van Prooijen die zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld en aan Richard Meiling en Menno 
Lodder voor de aanmelding. 
Ook alle ouders bedankt die de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. 
 
LUIZENZAKKEN ZIJN MEE NAAR HUIS… 
… om te wassen (max. 30 graden). Graag na de vakantie weer mee terug nemen. 
 
IEDERE BETROKKENE BIJ DE BRON: BEDANKT & EEN FIJNE VAKANTIE! 
 
Aan het begin van de slotweek hebben we alle 
OR-leden bedankt met een presentje namens 
het team & een daverend applaus van de 
kinderen. 
 
Maar ook alle andere ouders, opa’s, oma’s en 
ieder ander die dit jaar geholpen heeft, willen we 
heel hartelijk bedanken! Gelukkig geldt dat 
bedankje dus eigenlijk voor alle lezers van deze 
nieuwsbrief! 
 
Een goede school bouwen we met zijn allen. 
 
 

We wensen iedereen een  
goede zomervakantie  

en zien uit naar een nieuw, gezond, schooljaar! 
 
LEUKE SLOTWEEK... 

 
We hebben deze laatste week op De Bron een 
geweldig gezellige slotweek van dit vreemde jaar 
met elkaar beleefd! Na het ontbijt op maandag 
hebben we de dag volgemaakt met ontzettend leuke 

spellen. De dagen erna volgden o.a. leuke activiteiten 
in de klassen en een lekker ijsje op de laatste dag van 
hets schooljaar. Een mooi einde van een vreemd 
schooljaar… 
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MEER MUZIEK IN DE KLAS! 
Als alles volgens plan gaat verlopen krijgen onze leerlingen vanaf a.s. schooljaar 2020-2021 muziekles van 
een vakleerkracht muziek. Deze juf (Bianca Jonkers) gaat aan alle groepen les geven. 
Wij zijn heel blij dat wij, mede door de subsidieregeling Muziek impuls en de ondertekening van het muziek 
akkoord op di. 16 juni j.l. nu kunnen investeren in meer en beter muziekonderwijs.  
U gaat er van horen! 
 
START SCHOOLJAAR 2020- 2021: IN WELK LOKAAL ZIT WELKE GROEP?  
In het onderstaande, wat globale plattegrond, kunt u zien in welk lokaal welke groep komend jaar les zal 
krijgen.

 
NIEUW SCHOOLJAAR: ANDERE BRENG-AFSPRAKEN & INLOOPOCHTENDEN 
Wat we uit de afgelopen periode graag willen behouden binnen de school is de rustige opstart in de 
kleutergroepen aan het begin van de dag. De kinderen gaan veel rustiger meedoen in de kring en de 
leerkracht heeft overzicht en kan zich gelijk richten op de kinderen. De eerste twee weken mogen ouders 
van kleuters mee naar binnen lopen, daarna nemen de kinderen buiten afscheid en komen zelfstandig naar 
binnen. Voor groep 3 geldt dit alleen de eerste week. 
Voor ouders/verzorgers van nieuwe kleuters geldt dit uiteraard ook en als er iets is wat de leerkracht moet 
weten wat u zelf moet doorgeven, loop dan gerust door! U blijft welkom, maar voor de kinderen werkt deze 
opzet véél beter… 
 
We gaan ook werken met inloopochtenden: 1x per maand bent u welkom om in de klassen van de groepen 
1 - 4 te komen kijken naar schriftjes of werkjes. Deze data staan in de jaarplanner in het Informatieblad. 
Voor groep 3 geldt dit elke week op elke vrijdag tot de herfstvakantie.  
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LEREN LEZEN... 
Het leren van letters en woorden, dat is een hele klus... 
 
We doen dit op school met sommige kinderen ook online, met het programma BOUW!  
Welke moeder, vader, opa of oma heeft er tijd in het nieuwe schooljaar om ons hierbij te komen te helpen? 
We zijn dringend op zoek naar meer mensen die ons helpen bij het begeleiden.  
Heeft u tijd om op maandag- of donderdagmiddag van 13.15 tot 13.30u ons te komen helpen?  
Ervaring met het programma is niet nodig. 
 
meer info bij juf Gerdien, g.boot@csgdewaard.nl  
 
VAKANTIEBIEB ÉN VAKANTIELEZEN 
 
De VakantieBieb: hét zomercadeautje van de bibliotheek 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app kun je e-books lezen. Je vindt er boeken voor 
kinderen en volwassenen. In de gratis app staan e-books en luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor 
kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. 
 
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. 
VakantieBieb is gratis en open van 1 juli tot 1 september. Kijk voor meer informatie op 
www.vakantiebieb.nl. 
 
Vakantielezen 
Vakantielezen is hét leesprogramma voor de zomervakantie. Kinderen (en ouders) ontdekken dat je door te 
lezen kunt reizen naar andere landen. Met Vakantielezen kun je tot en met 6 september thuis aan de slag. 
Dus ga mee op reis! 
Hoe werkt het? Tijdens Vakantielezen ga je lekker lezen en op schattenjacht. Door verhalen te lezen en 
opdrachten te doen kun je alle schatten (stempels) verzamelen. Je maakt ook nog kans op prijzen! Meer 
informatie? Klik dan hier. 
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