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Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand november met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
5 nov Kijkkunst groep 7 en 8 
5 nov Informatieavond groep 5 ‘Voel je sterk’ 
5-8 nov Meeloopochtenden of - middagen 
6 nov Onderwijsstaking; gr. 4 t/m 7 zijn deze dag vrij 
12 nov Kijkkunst groep 1 en 2 
14 nov Engelse dag 
21 nov Talentenmiddag 
26 nov MR-vergadering 
28 nov Talentenmiddag 

Kind op Maandag 
Het thema van deze periode is ‘Uitweg’ en we horen verhalen uit het boek Genesis. We horen 
over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn 
mooie verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid 
en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze verhalen gaat het over gevoelens en 
gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken. 

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, 
waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat 
leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je 
ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een 
beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je 
bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin! 

Onderwijsstaking 
Op woensdag 6 november hebben de vakbonden hun leden opgeroepen om hun werk neer te 
leggen. Op deze dag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de onderwijsbegroting. Door te 
staken wil men onder andere aandacht vragen voor het toenemende lerarentekort. Dit tekort 
wordt binnen onze stichting ook steeds meer merkbaar en het wordt steeds lastiger om 
vervanging rond te krijgen.  
 
Ook binnen onze school zijn er collega’s die hebben aangegeven te gaan staken. Om deze reden 
hebben de groepen 4, 5, 6 en 7 volgende week woensdagochtend geen school. De leerkrachten van 
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de groepen 1 t/m 3 en 8 hebben aangegeven niet te gaan staken en deze groepen worden gewoon 
op school verwacht.  
 
Ouderhulp gevraagd 
Gedurende het schooljaar staan er allerlei activiteiten gepland waarbij we 
uw hulp goed kunnen gebruiken. Daarom heeft u op 15 oktober een mail 
ontvangen met daarin het hulpouderformulier met de vraag of u deze in wilt 
vullen. Op deze manier weten we van te voren op wiens hulp we kunnen 
rekenen én wie we kunnen benaderen voor de diverse activiteiten. Mocht u 
dit formulier nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen. Het is fijn 
wanneer we allemaal een steentje bij kunnen dragen en vele handen maken 
licht werk.  

Zendingsproject Victory4All 
Sinds 2003 werkt het team van Victory4All aan een betere toekomst voor kinderen van de 

sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp. De oprichters, Johan en 
Astrid Vos, leiden Victory4All samen met een geweldig team van ruim 70 
lokale en internationale medewerkers en vrijwilligers. Meer dan 550 kinderen 
krijgen goed onderwijs in een liefdevolle omgeving. 

Na de herfstvakantie zijn wij gestart met het inzamelen van petflessen om 
deze organisatie te steunen. Tot en met vrijdag 22 november kunnen de 
flessen op school ingeleverd worden. Na 22 november blijven we uiteraard 
nog even verder sparen. Tot de voorjaarsvakantie is de opbrengst van de 
zendingspotjes die in de klas staan voor dit mooie project bestemd. Een 
barometer zal aangeven hoeveel we met elkaar inzamelen, we hopen op 

een goede actie. 

Meeloopochtenden of - middagen 
Op onze school is het twee keer per jaar mogelijk om eens ‘een kijkje in de keuken’ te nemen. Op 5 
t/m 8 november heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van de ochtend of middag mee te draaien 
in de groep van uw kind. De leerkracht zal aangeven in hoeverre u als toeschouwer aanwezig bent 
of ook aan het ‘leren’ kunt meedoen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 
In overleg kunt u zich inschrijven voor een bepaald dagdeel. 

Afscheid meester Marco 
In de week voorafgaand aan de herfstvakantie hebben we afscheid 
genomen van meester Marco. Dit hebben we op verschillende 
manieren gedaan; op dinsdag en woensdag hebben de leerlingen op 
verzoek van de meester schilderworkshops gevolgd. Deze workshops 
werden gegeven door Steve Nijbroek en er zijn prachtige schilderijen 
gemaakt. Deze kunt u binnenkort bewonderen in de school. Op 
woensdagmiddag was er een afscheidsreceptie voor de ouders, 
belangstellenden en oud-collega’s. Donderdagmiddag namen de 
leerlingen afscheid van de meester. We hadden een mooi lied met 
elkaar ingestudeerd en de gemaakte schilderijen werden 
gepresenteerd. Verder kwamen leerlingen per klas vertellen wat ze van 
meester Marco vonden, wat ze het meeste zouden missen én wat ze 
hem toewensten voor de toekomst. En natuurlijk werden het cadeau en 
een heleboel stroopwafels overhandigd. De meester had voor alle 
leerlingen ook nog een cadeau omdat hij ons onmetelijk gaat missen. 
Wij wensen meester Marco een fijne en goede tijd toe op CBS De 
Bron. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0hsEtwICl25vEh5xdNhQcF5irwBzb7CkxxQ14o5owIScAag/viewform?usp=sf_link
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9544-schilderworkshops-met-steve-nijbroek
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9385-afscheidsreceptie-meester-marco
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9433-de-keuch-neemt-afscheid-van-meester-marco
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9436-groet-van-meester-marco


 
Verbouwing - renovatie 
In de herfstvakantie is een start gemaakt met de renovatie. In deze fase waren het leerplein en de 
kantoren aan de beurt. De muren, deuren en de trap hebben een lik verf gekregen zodat alles er 
weer fris uitziet. De muur, de bar en de pui bij de keuken zijn verwijderd. Begin december wordt de 
keuken vervangen. Verder zijn er nieuwe vloeren in de toiletgroepen gelegd.  
De volgende stap is het vernieuwen van de vloer op het leerplein. Dit zal in de kerstvakantie gedaan 
worden. Als laatste zijn de lokalen aan de beurt; zoals het er nu uitziet zullen die in de 
zomervakantie onder handen genomen worden. Dank aan de ouders die hebben geholpen om alles 
van de muren af te halen én na de vakantie weer op te hangen en met het sjouwwerk van het 
meubilair. Zoals u ziet hebben we uw hulp vast nog een keer nodig.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Gezamenlijke start kinderboekenweek 2019 
● Groep 8 op kamp 
● Neuzen in groep 3 
● Voorlezen tijdens de kinderboekenweek 
● Muziekles op school  
● We doen weer mee met EU- Schoolfruit! 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8971-gezamenlijke-start-kinderboekenweek-2019
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9238-groep-8-op-kamp
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9290-neuzen-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9282-voorlezen-tijdens-de-kinderboekenweek
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9369-muziekles-op-school
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/9578-we-doen-weer-mee-met-eu-schoolfruit

