
 

NIEUWSBRIEF - december 2020 
Kalender  

 
Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we 
● Sintfeest op school 
● Kerstfeest op school 
● Nieuws vanuit de MR 
● Aanbod typecursus op De Bron vanaf groep 5 
● Schilderkunsten in groep 5 
● Sinterklaas in de kleutergroepen 
● Schilderkunsten in groep 5! 
● De Verenigde Staten van groep 8 
 
Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we 
De komende maand staan we stil bij het kerstverhaal. Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht 
zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige 
woorden, maar hoe moesten mensen dat nou precies zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja 
waarheid zouden zijn maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die 
oude woorden van Jesaja.  In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op 
wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op 
een troon, maar een koning in een kribbe, een voederbak. Hij zal God dichtbij brengen. 
 
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij VERWACHTING. We leven mee met de oude Zacharias 
en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen over Maria, die 
van Gabriel te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als 
eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na de kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster 
aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet 
kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.  
 
We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe. 
 
Sintfeest op school 

Op vrijdag 4 december a.s. vieren we het Sinterklaasfeest op school. Dat 
gaat dit jaar anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar 
geen groot aankomstfeest op plein, maar naar verluidt wil de Sint een 
nachtje op school komen logeren. In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen 
een surprise voor elkaar. 
Deze surprises kunnen donderdagmiddag tot 16.00 uur en vrijdagmorgen 
voor schooltijd in de klas gezet worden. Voor de groepen 1 t/m 4 maken we 
er een leuke en gezellige dag van met Sint en de Pieten. 

 

4 december Sinterklaasviering 
17 december Kerstviering 
21 dec-1 jan Kerstvakantie 
  
  

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14950-kind-op-maandag-deze-verhalen-vertellen-we
https://portal.csgdewaard.nl/nieuws/14855
https://portal.csgdewaard.nl/nieuws/14856
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14910-nieuws-vanuit-de-mr
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14408-aanbod-typecursus-op-de-bron-vanaf-groep-5
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14904-schilderkunsten-in-de-groep
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14916-sinterklaas
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14904-schilderkunsten-in-de-groep
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/14765-de-verenigde-staten


 

 

Kerstfeest op school 
Op donderdag 17 december a.s. vieren we op school met elkaar het 
kerstfeest. Ook dit gaat dit jaar anders dan anders vanwege de 
coronamaatregelen. Deze dag is er een continurooster waarbij ALLE 
leerlingen om 14.00 uur uit zijn. We besteden aandacht aan het 
kerstverhaal en maken we er met elkaar een mooie en gezellige 
kerstviering van. ALLE leerlingen blijven op school lunchen en we 
willen u vragen om aan de kinderen een feestelijke lunch mee te 
geven, zodat het net wat specialer is.  
Zowel Kivido als de overblijf is op de hoogte van deze invulling van de dag. Er is die dag dus geen overblijf!  
 
Nieuws vanuit de MR 
Op 10 november zijn we als medezeggenschapsraad voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar 
gekomen. Op beide vergadering hebben we het jaarverslag van De Bron over het afgelopen schooljaar en 
het plan voor het huidige schooljaar besproken. Daarnaast was de mogelijke overgang naar andere 
schooltijden en kortere middagpauze of een continurooster een belangrijk onderwerp. 
We zijn dit vraagstuk momenteel aan het verkennen, samen met de directie. Daarna gaan we de visie van 
het team en de mening van de ouders peilen. Een ouderpeiling volgt in het eerste kwartaal van 2021. 
Ook hebben we het jaarplan van de MR voor dit schooljaar opgesteld. Dit kunt u, net als onze notulen, op 
de MR-pagina vinden. 
 
 

Namens de OR…. BEDANKT! 
De ouderraad bedankt alle ouders voor de ruim € 900,- die we extra  
hebben mogen ontvangen als vrijwillige ouderbijdrage! 
 
Onder andere in de komende maand zetten we uw bijdrage goed in voor 
aantrekkelijk onderwijs & leuke activiteiten voor de kinderen! 

 
Sinterklaas in de kleutergroepen 
Nu Sinterklaas in het land is praten, spelen en werken we over 
Sinterklaas. 
 
Toen we donderdag op school kwamen zagen we dat onze 
schoenen niet meer bij de openhaard stonden. Hadden de 
Pieten ze verstopt? Na wat speurwerk vonden we onze 
schoenen gelukkig weer terug. Er zaten lekkere pepernoten en 
een mandarijn in. 
 
Op de foto's ziet u hoe we vanuit de sinterklaashoek naar de 
inpakhoek gaan. Daar worden mooie pakjes ingepakt met zelfs 
een naam erop voor de kinderen die in de huiskamerhoek zijn. 
De Sint en de Pieten bezorgen daar de pakjes. 
 
Bij de stoomboot die we zelf in de gang hebben gemaakt zwaaien we naar Sinterklaas en de Pieten. 
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https://debron.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschap
https://debron.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschap


 

 

Schilderkunsten in groep 5! 
De klas hangt vol prachtige werkjes waarbij het doel was om een mooie 
overgang te creëren van licht naar donker met verf. De verschillende 
gevels met Sint en Piet die over de daken lopen maken het helemaal af! 

 
 
 
 
 
 
De Verenigde Staten van groep 8 
Groep 8 heeft vóór de sintperiode gewerkt over de Verenigde 
Staten. 
 
Extra interessant natuurlijk zo rond de presidentsverkiezing.  
Deze hebben we dan ook op de voet gevolgd 
Ook weten we nu hoe zo'n verkiezing werkt in de verschillende 
staten, met de kiesmannen en de democraten en republikeinen. 
 
Met handvaardigheid hebben we in groepjes allemaal een stad uit 
de Verenigde Staten nagebouwd. 
 
Miami, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington DC en 
Orlando zijn dan ook prachtig geworden!! 

 
Aanbod typecursus op De Bron vanaf groep 5 
Via Pica-typen bieden we al een aantal jaar de mogelijkheid aan leerlingen 
vanaf groep 5 om een uitstekende online typecursus te volgen. De kosten zijn 
slechts € 15 per leerling. Dit is een extreem scherpe prijs; omdat we als school 
meedoen is dit mogelijk. Er doen al meer dan 30 leerlingen mee! 
Meer informatie kunt u in deze brief lezen. Aanmelden is nog mogelijk. 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2020-2021/debron/nieuwsbrieven/2020-10-301249.201030%20brief%20typecursus%202020-2021%20B.pdf

