
 
NIEUWSBRIEF OKTOBER  2019 

 
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
Op 1 oktober ontvangt u, op het bij school bekende e-mailadres, een bericht vanuit WIS-Collect. 
Wis Collect is een organisatie waarmee we vorig schooljaar van start zijn gegaan voor het innen van 
de schoolreis. En omdat dat zo goed ging, gaan we dat voortaan ook gebruiken voor het innen 
van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hopen dat u net zo snel reageert op deze mail als op die van de 
schoolreis. Wij gebruiken uw bedrage, (€ 23,- per kind) om veel leuke dingen op school te 
organiseren.  
Een kleine greep uit de activiteiten: een knutselochtend, alles rond Sinterklaas, alles rondom het 
Kerstfeest, de lekkere en gezonde hapjes met de nieuwjaarsreceptie, de heerlijke Paaslunch, de 
slotweek met een ijsje en nog veel meer. 
We zijn al begonnen om alle taken voor dit schooljaar te verdelen, zoals Kerst. U zult vast denken dat 
dat wel erg vroeg is, maar er komt nog best wat bij kijken. We zoeken mooie kunstbomen. De bomen 
die we hebben gaan al jaren mee, en er moeten er vervangen worden. Dus heeft u een kunstboom, 
die verder nog goed is, wilt u dan met 1 van de ouderraadsleden contact opnemen? Wij zijn er blij 
mee, en de leerkrachten en kinderen ook! Een mooi versierde klas is toch op zich al een feest. 
 
 

 
 

Van woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober vindt de Kinderboekenweek weer plaats. Het thema 
is deze keer: Reis mee! 
Omdat het thema zich goed leent voor een iets groter project willen we dit een week uitbreiden. Het 
project gaan we op donderdagavond 17 oktober afsluiten met een tentoonstelling. U bent hierbij 
van harte welkom. Nadere informatie volgt. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen op woensdag 2 oktober een gevuld koffertje, rugzak of 
weekendtas meenemen. De koffer blijft gedurende de kinderboekenweek op school, dus de 
koffer/tas mag niet te groot zijn. Ze moeten namelijk een plekje krijgen in de klas of onder de 
kapstok. De koffer kan gevuld worden met een knuffel, een boek, een borstel enz. Het is leuk als de 
kinderen daar zelf over nadenken en bekijken wat ze zelf graag mee zouden nemen. Omdat een 
dierbare knuffel misschien wat lastig is om een week achter te laten, kan een foto van de knuffel 
natuurlijk ook de koffer in. In de klassen en binnen school zal er aandacht besteed worden aan het 
thema. Elke klas zal hier op haar eigen manier aandacht aan besteden. 
 
Op 2 oktober zal ook de jaarlijkse boekenmarkt weer binnen de school zijn. U bent hier met uw kind 
van harte voor uitgenodigd. U krijgt hier de gelegenheid om boeken aan te schaffen. Het schema van 
de boekenmarkt is hieronder te vinden. U kunt hier zien wanneer de klas van uw zoon/dochter aan 
de beurt is. 
Graag zien wij de kinderen op 2 oktober met een gevuld koffertje op school komen en we hopen u te 
zien op de boekenmarkt. Deze wordt gehouden in de hal/personeelskamer. 
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8.20-9.00 uur Groep 1/2 en 2.  
De ouders/begeleiders mogen om 8.20 uur direct met hun kind 
naar de hal gaan. De kinderen kunnen met hun ouder/begeleider 
boeken inkijken en eventueel kopen. De juffen wachten tijdens dit 
bezoek in het lokaal tot alle kinderen er weer zijn. 
9.00-9.30 uur  Groep 4A en 4B 
9.30-10.00 uur  Groep 5 
10.00-10.30 uur Groep 6 
10.30-11.00 uur Groep 7 
11.00-11.30 uur Groep 8 
11.30-12.00 uur Groep 3 
12.00-12.30 uur Inloop voor ouders/verzorgers die alleen na 
schooltijd in de gelegenheid zijn. 
 
ACTIE GROENE VOETSTAPPEN 
In de week van 16 september deden we mee met de actie Groene 
Voetstappen. Het was een groot succes. We behaalden met elkaar 
1733 voetstappen. 
 

CULTUUREDUCATIE  
Wij kunnen terugkijken op 2 fantastische muzikale workshops aan het einde van het vorige 
schooljaar. Het drummen met drumtastic en de workshop boomwhackers voor de kleuters. Dit 
schooljaar gaan wij door met onze culturele activiteiten. 
Zo krijgt het team van De Bron binnenkort scholing voor een leerlijn tekenen van de illustrator Arne 
v.d. Ree. Deze illustrator is bekend van de boeken van Pinkeltje. Beeldende vorming hoort bij goed 
onderwijs. Wij hopen van Arne v.d. Ree weer wat extra kneepjes van het vak te leren, zodat wij die 
toe kunnen passen in ons onderwijs. 
 
PARKEREN BIJ DE SCHOOL  
De politie Hoeksche Waard is een ‘onderzoek’ gestart in verband met de parkeerproblemen rondom 
De Bron en De Takkenbosse. Het betreft dan het parkeren buiten de reguliere parkeerplaatsen bij 
het halen en brengen van de kinderen. Dit alles zou ertoe kunnen leiden dat de politie binnenkort 
ook start met de handhaving.  
 

SCHOOLTUIN  
Waarschijnlijk zijn weinig ouders wel eens aan de 
achterkant van onze school geweest, daar waar 
onze schooltuinen liggen. De schooltuin was echter 
zeer verwilderd en er omheen lag heel veel 
rommel. Dankzij de hulp van de familie Luijendijk 
en Suur en Dick Holster ziet alles er weer glad en 
strak uit. Binnenkort zal tuincentrum van der Waal 
diverse fruitboompjes e.d. plaatsen. Samen met de 
leerlingen van de school hopen we er weer een 
prachtige schooltuin van te maken.  

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Ik zal mezelf voorstellen: ik ben Stanske, moeder van 4 kinderen, waarvan er 
2 op de Bron zitten. Jeannette in groep 6 en Fabian in groep 4.  
Ik ben werkzaam in de facilitaire dienst. Waarom ik graag in de MR wil zitten 
is, omdat ik graag wil weten hoe alles in zijn werk gaat op school en sta altijd 
open voor ideeën en kennis van andere ouders/leraren.  Ik wil graag garant 
staan voor de leerlingen/ouders, zodat de ouders met een gerust hart hun 
kinderen naar school sturen.  Stanske Jaspers 
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KIND OP MAANDAG 

Week 40 ■ 30/09 - 04/10 - Babbelstad 
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de 
aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo 
hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen 
verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar 
niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen 
praat maar niemand een ander verstaat. 
 
Week 41 ■ 07/10 - 11/10 - Waar ga je heen? 
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn 
land, weg uit zijn familie, op reis naar een toekomst die 

God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een 
eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt. 
 
Week 42/43 ■ 14/10 - 18/10 of 21/10 - 25/10 - Beloofd is beloofd  
Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15. 
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die 
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of 
moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram 
krijgen een kind. 
 
Week 44 ■ 28/10 - 01/11 - Stop!  
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38  
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt 
met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom 
gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van 
vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 
 

KALENDER OKTOBER 2019 

Datum: Activiteit Groep 

1 oktober Vergadering Medezeggenschapsraad  

2 oktober Boekenmarkt alle groepen 

4 oktober Verkeersproefjes op het kleuterplein en achterplein groep 1/2 en 2 

7 oktober Groep 4A en 4B brengen op maandag 7 oktober een bezoek aan 
de bibliotheek 

Groep 4A en 4B 

8 oktober Op bezoek bij Prik de egel (HWL) bij voldoende vervoer Groep 2 

16 oktober Juffrouw Jannie in ‘t Veld viert haar verjaardag in de klas. De 
kinderen mogen die dag verkleed op school komen 

Groep 4A 

17 oktober Tentoonstellingsavond over het schoolproject ‘ Reis mee’  alle groepen 

21-25 oktober Herfstvakantie  
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