
 

NIEUWSBRIEF - september 2020 
Kalender  
30 sept Start Kinderboekenweek  
5 oktober Digitale informatieavond VO (uitnodiging volgt) groep 8 
5 oktober Ouderavond LEV - Voor onbepaalde tijd uitgesteld groep 7 
7 oktober Fietsproject groep 5 en 6 
12 oktober Zichtbaarheid in het verkeer  
12 oktober Bezoek Rijksmuseum groep 7 en 8 
15 oktober Open Projectavond Kinderboekenweek - Vervalt helaas!  
15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek  
19 - 23 oktober herfstvakantie  
30 oktober studiedag (alle leerlingen vrij)  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Cultuureducatie op De Bron 
● Bericht van Villa Fonte, Spetter en Druppel & een belangrijk verzoek 
● Overblijfhulp gezocht  
● Kinderboekenweek  
● Kind op maandag: deze verhalen vertellen we! 
● Startgesprekken in de buitenlucht 
● De beslisboom: Mag uw kind wel of niet naar school? 
● 4e schoolweek: Groene voetstappen 
● Leren lezen....Kunt u helpen? 
● Even voorstellen 
● Gym- en  zwemrooster 
● Ouderbijdrage  

 

 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13825-cultuureducatie
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13626-bericht-van-villa-fonte-spetter-en-druppel-een-belangrijk-verzoek
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13804-overblijfhulp-gezocht
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13705-kinderboekenweek
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13890-kind-op-maandag-deze-verhalen-vertellen-we
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13702-startgesprekken-in-de-buitenlucht
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13645-de-beslisboom-mag-uw-kind-wel-of-niet-naar-school
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13572-4e-schoolweek-groene-voetstappen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13464-leren-lezen-kunt-u-helpen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13704-even-voorstellen
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/13838-correct-gym-en-zwemrooster-althans-nu-nog-wel
https://portal.csgdewaard.nl/nieuws/13824


 

 

Maandag 31 augustus zijn we in de vorm van een studiedag enthousiast begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. Met 5 nieuwe juffen en 1 nieuwe meester is het team flink versterkt. Nieuw is juf Ingrid 
Timmerman. Zij geeft op maandag - woensdag les in groep 1/2A. Juf Ingrid Baars werkt in groep 1/2B op 
woensdag - vrijdag. Juf Yvette Herweijer is nieuw in groep 4. Zij is er de hele week, behalve op maandag. 
Meester Rein Kaufmann werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 5. Juf Esther Hijman is de 
onderwijsassistent bij groep 7 en 8 en werkt op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Juf Ester van 
Walsem is de vaste invaller per 1 oktober. 
Medio januari verwachten we ook juf Leonie weer terug... 
 
Verlof juf Esmee ingevuld 
Op 20 november gaat juf Esmee van haar zwangerschapsverlof - en na een paar weken van haar babytje 
genieten! We weten ook al wie haar gaan vervangen: Juf maartje zal er op dinsdag en woensdag zijn, 
samen met een nieuw teamlid: juf Saskia. Zij zal op donderdag en vrijdag les gaan geven in groep 3. De 
maandagen verdelen zij en als juf Esmee in mei weer komt werken, zal zij samen met juf Saskia voor groep 
3 staan. 
Na de herfstvakantie zal juf Saskia alvast een dag in de week op De Bron komen werken. Binnenkort stelt 
zij zich via de nieuwsbrief voor. 
 
Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we 
De afgelopen weken hebben we de eerste verhalen gehoord 
over Mozes. 
Dat Mozes werd geboren in een israëlisch gezin, maar 
opgroeide in het paleis van de Farao. Mozes wordt een 
belangrijke man voor het volk van Israël. God stuurt Mozes 
naar de Farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten 
gaan. Mozes wil eigenlijk niet, maar God zegt: ‘Ik ga met je 
mee!’ Ook Aaron de broer van Mozes gaat mee.  
De farao wil alleen niet luisteren, daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Na de laatste 
plaag laat de Farao ze dan toch gaan. Maar als ze eenmaal weg zijn, gaat het niet allemaal zoals ze 
gehoopt hadden. Steeds opnieuw helpt de Heer ze verder. 
 
De komende weken vertellen we hier verhalen over uit Exodus 18-34 en Numeri 10-14, over leidinggeven 
en samenwerken, het doen wat God belangrijk vindt en het luisteren naar zijn stem. 
Want Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro 
hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. 
In de woestijn geeft de Heer de tien geboden, die als leefregels gebruikt moeten worden.  
Maar… de Israëlieten luisteren niet altijd naar God. Mozes gaat de berg op waar hij met de Heer praat. 
Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf dat ze aanbidden als een god. Als Mozes terug komt, gooit 
hij de stenen tafelen (de 2 stenen waar de 10 leefregels opgeschreven stonden) kapot: zo kwaad is hij. 
Komt het uiteindelijk nog goed tussen God en het volk? 
 
Tijdens de reis door de woestijn naar het beloofde land blijft het voor het volk moeilijk om trouw te blijven 
aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zelfs zover dat God zegt: Ik ga niet meer met jullie mee! 
Mozes en het volk bidden God om toch mee te gaan en God doet dat dan. 
Uiteindelijk komen ze aan bij het beloofde land, maar ze gaan nog niet gelijk naar binnen. Twaalf 
verkenners worden op pad gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met verhalen 
over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar wonen. Volgens de meeste 
verkenners is het onmogelijk om in het land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat God 
daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven? 

Nieuwsbrief CBS De Bron oktober 2020 2 



 

 

4e schoolweek: Groene voetstappen 
Ook dit jaar doen we weer mee met de landelijke 
‘Groene voetstappen’-actie, als onderdeel van 
School op Seef. Gedurende een week, de week van 
21 september, stimuleren we de kinderen lopend, 
fietsend of met de step naar school te komen. 
Hiermee verdienen ze Groene Voetstappenstickers. 
Die plakken ze in een boekje en aan het eind van de 
week worden alle geplakte stickers geteld. Door 
deze actie wordt niet alleen de uitstoot van 
uitlaatgassen rondom de school verminderd, maar 
ook de verkeersveiligheid rondom de school positief 
beïnvloed. Tijdens de actieweek besteden de 
leerkrachten in de klas aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit en 
verkeersveiligheid met behulp van aangeboden lesmateriaal. Doet u allemaal weer mee?! 
 
Overblijfhulp gezocht 
Ondanks de Corona crisis loopt de overblijf redelijk goed. De kinderen zijn weer aardig gewend aan de afspraken 
die we hebben en we hebben voor de herfst-en wintermaanden weer leuke knutselmaterialen gekocht. Gelukkig 
is het tot nu toe lekker weer geweest, dus konden de kinderen lekker buiten spelen. 
Helaas hebben we ook minder goed nieuws...... We zijn namelijk dringend op zoek naar ouders of andere 
mensen die willen helpen bij de overblijf! Bent u degene die tussen 11.45 en 13.15 uur wil helpen bij het 
overblijven en daarvoor ook een kleine vergoeding ontvangt? We hebben namelijk een groot tekort aan 
overblijfkrachten. Er zitten een aantal krachten in de risicogroep, waardoor zij niet kunnen komen meedraaien bij 
het overblijven. 
Vooral op dinsdag en donderdag hebben we een probleem. Heeft u tijd om mee te draaien, ook al is het maar 1x 
per maand, meldt u dan aan bij Rianne Kers of Judith van Oeveren, of stuur een mail naar 
overblijvendebron@gmail.com. 
U kunt zelf aangeven op welke dag(en) en hoe vaak u beschikbaar bent. Met elkaar krijgen we het overblijfrooster 
dan weer gevuld. 
 
Ouderbijdrage - uw financiële bijdrage gewenst! 
Rond 1 oktober ontvangen alle ouders een e-mail vanuit WIS-collect. Dit systeem gebruikt de Ouderraad 
voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. In de mail zit een linkje voor een IDEAL-betaling voor de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is standaard € 23,- per kind waar we alle leuke dingen op school voor uw kind(eren) van 
kunnen organiseren. Denkt u daarbij aan de feestelijkheden rondom sinterklaas, Kerst, Pasen, een ontbijt 
op school, sportactiviteiten, de slotweek enz. 
Nieuw dit jaar is dat u een keuze heeft uit 3 bedragen: 

A)     Het standaardbedrag van € 23,- 
B)     Een verhoging van €5,- waardoor dat u € 28,- aan de Ouderraad overmaakt 
C)     Een verhoging van € 12,- waardoor u € 35,- aan de Ouderraad overmaakt. 

We hopen dat een aantal van u iets meer kan betalen, zodat we met elkaar het tekort op kunnen vangen. 
Want er is ook een groep ouders die niet (kunnen) betalen en ook de inkomsten van de 
oud-papierinzameling zijn weggevallen. Zo zorgen we samen voor voldoende middelen om er een leuk 
schooljaar van te maken.  
Heeft u nog vragen of suggesties, dan horen wij die graag van u. 
Erika van Kralingen (Voorzitter) 
Lydia Drost (Penningmeester) 

Nieuwsbrief CBS De Bron oktober 2020 3 



 

 

Leren lezen...Helpt u mee? 
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 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  
 
Gym- en zwemrooster… nog wel... 
Vanaf het begin van dit schooljaar gymmen we op dinsdag in de grote gymzaal bij het gemeentehuis. Vanaf 
groep 5 gaan alle leerlingen op de fiets naar de gym. Het rooster is nu nog als volgt: 
08.30 - 09.30 uur Groep 3 & Groep 8 
11.00 - 12.00 uur Groep 5 & Groep 6 
14.15 - 15.15 uur Groep 4 & Groep 7 
 
De kans bestaat dat dit binnenkort gaat veranderen, want we hopen een vakleerkracht aan te gaan trekken 
voor het verzorgen van in eerste instantie een deel van de gymlessen en in de loop van het jaar de 
gymlessen van alle groepen. Meer informatie volgt 
 
De groepen 5 t/m 8 zwemmen tweewekelijks op vrijdag in De Waterstee en gaan daar met de fiets naar 
toe.  
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Sophie Kortlever. Ik ben 18 jaar oud en woonachtig in Strijen. Mijn 
hobby’s zijn paardrijden en winkelen met vriendinnen. 
Op Hogeschool InHolland te Dordrecht ben ik een eerstejaars student en volg 
ik met veel plezier de opleiding ‘Leraar basisonderwijs’. 
Vanaf 28 september zal ik elke maandag in groep 7 bij juffrouw Nel stage 
komen lopen. 
Ik hoop jullie allemaal snel te zien op school! 
 
Startgesprekken in de buitenlucht 
De afgelopen weken hebben we alle startgesprekken buiten kunnen houden. Wij vonden het heel 
waardevol u allemaal weer eens 'live' te spreken en zo met elkaar, als ouders, kinderen en leerkrachten, te 
praten over hoe het gaat op school, wat de kinderen belangrijk vinden en wat zij hopen te gaan leren het 
komende jaar! Als het hele schooljaar in alle opzichten zo zonnig gaat verlopen als tijdens deze 
gesprekken, dan gaan we een top-jaar tegemoet… 
 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek komt er weer aan. Deze begint dit jaar op woensdag 30 september en duurt t/m 

donderdag 15 oktober. Het thema is: EN 
TOEN. 
Op woensdag 30 september zal er een 
ludieke opening plaatsvinden op het 
schoolplein. In verband met corona mogen 
daarbij helaas geen ouders op het plein 
aanwezig zijn. Voor de kleutergroepen geldt, 
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dat de juffen uw kind ophalen bij het hek. 
Deze periode zullen er allerlei lessen en activiteiten rondom dit thema georganiseerd worden. Houdt u de 
sociale media in de gaten? Daarop kunt u volgen wat er in de groepen gebeurt. De boekenmarkt en de 
projectavond komen dit jaar i.v.m corona te vervallen. 
Ter afsluiting mogen alle kinderen op donderdag 15 oktober, passend bij het thema, verkleed naar school. 
Wij hebben er zin in om met zijn allen terug te gaan in de tijd! 
 
Cultuureducatie op de Bron 
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen van de Bron structureel muziekles van een vakdocent muziek Bianca 
Jonkers. Naast deze lessen op school zal er ook gekeken worden naar een mogelijke samenwerking met 
de plaatselijke muziekvereniging ‘Wilhelmina’. Tijdens de muzieklessen maken de kinderen kennis met 
diverse onderdelen van muziek zoals:  
● kennismaken met verschillende soorten muziekinstrumenten  
● het leren lezen van het muzieknotenschrift  
● ervaren van ritmes  
● soorten van muziek leren onderscheiden, zoals klassiek of pop muziek Wij zijn erg blij dat dit stukje van 
cultuuronderwijs extra vakkundig kan worden gegeven, mede door een subsidie vanuit het muziek akkoord.  
Daarnaast gaan wij in alle groepen tijdens de kinderboekenweek aan de slag met het erfgoed uit onze 
cultuur. Dit n.a.v. het thema van deze week: EN TOEN…………. Zo worden er uitstapjes gemaakt naar div. 
musea en zullen de lessen aansluiten op thema’s uit ons verleden.Ook in school zijn er vele dingen uit 
vroegere tijden te ontdekken. U gaat er vast verder over horen en zien via de kinderen. 
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