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Data toekomstige activiteiten 
23 november 2017 : Workshop Media groep 1/2 op De Bron 
23 november 2017 : Politieles in groep 7/8 
23 november 2017 : Bezoek Hunebedcentrum groep 5/6 (vertrek 08.00 uur!) 
24 november 2017 : Rapporten mee! 
27 november 2017 : 10-minutengesprekken 
30 november 2017 : Workshop Media groep 1/2 op De Bron 
4 december 2017 : Peutergym van 11.00 tot 12.00 uur 
5 december 2017 : Sinterklaasviering en spelletjesmiddag voor opa’s en oma’s 
8 december 2017 : Kerstcrea 
21 december 2017 : Kerstviering om 19.00 uur in de katholieke kerk van Wilhelminaoord 
22 december 2017 : Alle leerlingen om 12.00 uur vrij! 
 
Verklaring afkortingen: 
NB   : Nieuwsbrief  
AC   : Activiteitencommissie 
 

Mededeling 
Wanneer u als ouder/verzorger foto’s heeft gemaakt van bepaalde activiteiten dan kunt u deze mailen naar 
school@debroncbs.nl. Wij zullen dan, indien toegestaan, foto’s plaatsen in de nieuwsbrief of op Facebook. 
Bij voorbaat dank! 

http://www.debroncbs.nl/
mailto:school@debroncbs.nl
mailto:school@debroncbs.nl
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Welkom en verjaardagen leerlingen 
De komende twee weken zijn de volgende leerlingen van De Bron jarig: 
22 november 2017: Gerda Slot wordt 4 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en welkom bij ons op school! 
24 november 2017: Joost Slot wordt 6 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd! 
 
Geboren 
Op 5 november 2017 is Mila geboren! Jan, Mirjam en Tessa: van harte 
gefeliciteerd met jullie kleine meid!  
 
Kanjertraining 
Groep 3/4: 
Wij lezen uit het boek ‘Max en de Vogel’. Aansluitend op de verhalen hebben 
we lessen en oefeningen. Het verhaal gaat deze weken over Vogel Tirza op de 
vogelschool. 
‘Het wordt moeilijk voor Tirza als ze naar school gaat en er van alles mis gaat. 
Maar dit is niet haar bedoeling… Ze zit op een echte kanjerschool. Juf Piaf en de andere vogeltjes hebben 
veel begrip voor Tirza, maar de andere vogeltjes zijn ook bang voor haar. Hoe moet het verder met Tirza?’ 
De andere vogels leren om te kijken hoe Tirza zich voelt. Kun je aan iemand zien hoe diegene zich voelt? En 
kun je dan rekening houden met deze gevoelens? Hoe dan? Aansluitend op het verhaal hebben we dit 
onderwerp met elkaar besproken, een aantal kinderen wilden hierbij wel voorbeelden geven. Zie de foto’s. 
Andere kinderen uit de klas mochten raden welk gevoel er werd uitgebeeld.  
 

Elze – boos  Nathan – moe  Raven – blij          Henkjan – teleurgesteld  

 

Schoenendoosactie Edukans (herhaling)  
Dit schooljaar doen we weer mee met de actie schoenendoos van Edukans. Deze keer gaan de dozen naar 
Ghana, Irak en Kenia. De gevulde dozen en het ingevulde machtigingsformulier (graag volledig invullen) 
kunt u op school inleveren tot en met 17 november aanstaande. Juf Marlis zal de dozen naar het 
verzamelpunt in Balkbrug brengen. Vandaar uit worden de dozen naar de betreffende landen gebracht met 
vrachtwagens. We hopen met elkaar veel kinderen blij te kunnen maken!  

 
Peutergym schooljaar 2017-2018 
De volgende data zal meester Gerrit op De Bron zijn voor de peutergymlessen. Wij hopen wederom veel 
peuters en hun ouders te mogen ontvangen! 
Maandag  4 december 2017 van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag  15 januari 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag  12 februari 2018 van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 19 maart 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 23 april 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 11 juni 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 9 juli 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
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31 oktober 2017: Audit 
Dinsdag 31 oktober hebben we bezoek gehad van Auditbureau Noord-
Nederland die onze school eens goed doorgelicht heeft. Na gesprekken met  
leerlingen, enkele ouders, IB en directie, klassenbezoek in alle groepen, 
gesprekken met leerkrachten komen er tops en tips naar voren.  
We hebben al een korte mondelinge ervaringsuitwisseling gehad en er volgt 
nog een uitgebreide versie op papier. Wel mochten we meteen een 
goedkeuringssymbool in ontvangst nemen welke we op het raam mochten 
plakken.  
 
Kind op Maandag 
Week 47 – 20 t/m 24 november 2017 
Mijn familie 
Genesis 43:15-34, Genesis 44:1-3 en Genesis 45 
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden, maar 
vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar Egypte 
gehaald.  
 
Week 48 – 27 november t/m 1 december 2017 
Laat je stem horen! 
Jesaja 2:1-5, Jesaja 7:1-17 en Jesaja 40:1-11 
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij 
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en 
hoe God voor de mensen zal zorgen.  
 
Van Vereniging naar Stichting 
Op de laatste algemene ledenvergadering van onze vereniging, 6 juli 2017, hebben de aanwezige leden 
ingestemd met het besluit om per 1 januari 2018 de vereniging om te zetten in een stichting. De reden om 
over te gaan is reeds uitvoerig besproken en is gelegen in de onderwijswetgeving die dwingt tot het 
scheiden van bestuur en toezicht. In de praktijk wordt er al op deze manier gewerkt. Bij een nieuwe 
stichting hoort ook een nieuwe naam. De huidige naam voldoet niet meer. Wij vragen u daarom om mee te 
denken en suggesties door te geven! Een werkgroep, bestaande uit diverse geledingen van de vereniging, 
zal een keuze maken uit de ingezonden namen. Degene die uiteindelijk de naam voor de stichting bedenkt, 
ontvangt een dinerbon ter waarde van € 200,-. U kunt uw suggesties tot 27 november per mail sturen naar 
hbremer@vcpozd.nl, of per post naar VCPOZD, Postbus 18, 7990AA Dwingeloo. 
 

 

mailto:hbremer@vcpozd.nl
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11 november 2017: Sint Maarten 
Afgelopen zaterdag, 11 november, werd het Sint Maartenfeest gevierd met een grote groep kinderen en 
ouders van school. Wat waren er mooie, originele lampions en wat fijn dat we met zo’n grote groep 
kinderen en ouders mochten lopen in onze gezamenlijke lampionnentocht van de kerk naar school.  
Hieronder één van de vele foto’s. Meer foto’s zijn te vinden op Facebook. 
 

 
 
15 november 2017: Start EU-schoolfruit 2017-2018  
Gedurende schooljaar 2017-2018 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit 
is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. 
Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is 
niet alleen gezond, maar ook gezellig! De kinderen krijgen op drie vaste dagen (woensdag, donderdag en 
vrijdag) gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in 
de klas op te eten. De school is gisteren gestart met waspeen. Wij zien in het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot 
zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een 
gezellige en leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat ook vindt. U kunt zelf bepalen of 
kinderen hier voldoende aan hebben of dat u toch ook nog een tussendoortje meegeeft voor in de korte 
pauze. 

Fruitlevering: 
Woensdag 15 november 2017 : Waspeen 
Donderdag 16 november 2017 : Mandarijn 
Vrijdag 17 november 2017 : Peer  

17 t/m 24 november 2017: Mediamasters groep 7/8 
In de week van 17 t/m 24 november doet groep 7/8 mee aan de MediaMasters Game 2017. Spelenderwijs 
maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media.  

 
Advent 
Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze nauwelijks. Maar als ze wel gezegd 
worden, kunnen ze veelbetekenend zijn. Woorden kunnen mensen aan het lachen maken, ze kunnen 
ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen. Maar woorden kunnen ook pijn doen, ze kunnen mensen bang 
maken of verdrietig. Met de kinderen hebben we het deze periode over ‘woorden in de nacht’. U hebt 
tegen uw kind vast weleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust stellen, die vertrouwd en 
prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de woorden uit de bijbelverhalen wel een beetje op zulke 
woorden. We beginnen adventstijd met de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare dingen 
gezegd werden: oorlogstaal, dreigende woorden. Maar Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij heeft een 
weerwoord, dat hem door God zelf wordt ingefluisterd. Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.  
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Vanaf de tweede adventsweek lezen we verhalen uit het Nieuwe Testament, waarbij kerst steeds meer in 
beeld komt. Er klinken bijzondere woorden in de verhalen; niet alleen woorden van mensen, maar ook 
woorden die uit de hemel komen. Steeds opnieuw komen er engelen aan het woord in de verhalen. Bij 
Zacharias in de tempel, bij Maria in haar huis, bij Jozef als hij droomt en bij de herders in het veld. Het zijn 
woorden in de nacht, die laten zien dat alles anders wordt. Zo brengen woorden in de nacht het kerstfeest 
dichterbij! De leerkrachten vieren met de kinderen de adventsweken maandag 27 november, 4 december, 
11 december en 18 december. 
 
27 november 2017: Oudergesprekken (herhaling) 
Graag onderstaand strookje voor maandag 20 november weer inleveren op school of meegeven aan uw 
zoon of dochter. De leerkrachten gaan op dinsdag 21 november de tijdstippen plannen. Woensdag 22 
november zullen de strookjes dan weer worden meegegeven zodat u ruim voor het weekend weet op welk 
tijdstip u maandag 27 november wordt verwacht.   

 
Alvast bedankt! 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Opgavestrook 10-minutengesprekken maandag 27 november 2017 
 

 
 

De heer/mevrouw ___________________________________ wil/willen graag op maandag 27 november 
2017 een 10-minutengesprek met de leerkracht van: 

 
 Tijd: wordt door de school ingevuld:     Voorkeur voor de middag of de avond: 
          Graag voorkeur omcirkelen! 
 

O Groep 1/2   ______________________________  middag/avond 
O Groep 3/4  ______________________________  middag/avond 
O Groep 5/6  ______________________________  middag/avond 
O Groep 7/8  ______________________________  middag/avond 
O Algemeen (Corine) ______________________________  avond 
 
======================================================================================== 
 
5 december 2017: Sinterklaasfeest  
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint 
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten weer op school. 
De aankomst zal rond 09.00 uur zijn, als er niets geks gebeurt. Van 
9.10 tot 9.30 uur is er moment voor de peuters met de Sint in het 
speellokaal, hierbij zijn ook de ouders van de peuters van harte 
uitgenodigd. Vanaf 9.30 uur zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek 
brengen aan alle groepen. Dit is alleen voor de kinderen.  
 
De groepen 5 t/m 8 gaan, evenals voorgaande jaren, weer lootjes 
trekken (op maandag 20 november) en surprises maken. Ouders die graag de surprises willen bekijken, 
kunnen dit om 9.10 uur doen. Om 9.20 uur moet er echt begonnen worden met uitpakken, want dit vergt 
de nodige tijd. Om 12.00 uur zwaaien we de Sint en de Pieten weer uit.  
 



CBS De Bron 16 november 2017 nieuwsbrief 6 

Opa en Oma spelletjesmiddag  
Dit jaar willen we weer graag de opa’s en oma’s van de kinderen van De Bron uitnodigen om spelletjes te 
doen. We willen dit gaan doen met de kinderen van groep 1 tot en met 8 op dinsdagmiddag 5 december 
van 13.00 tot 14.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen of de opa’s en oma’s zelf zorgen voor 
gezelschapsspelletjes. U kunt denken aan ganzenbord, domino, risk, monopoly, stratego enzovoort. We zijn 
benieuwd wie er allemaal komen! Het is ook mogelijk om tussendoor naar de andere klas te gaan zodat u 
als opa of oma met meerdere kleinkinderen en hun vrienden een spelletje kunt doen. Natuurlijk staat de 
koffie klaar. 
 
8 december 2017: Hulp kerstcrea gevraagd (herhaling) 
De kerstcrea zit er aan te komen. Een creatieve dag in het teken van knutselen voor kerst. Vrijdag 8 
december is ’s ochtends de onderbouw en aan de beurt en ‘s middags de bovenbouw. We hopen natuurlijk 
weer op veel hulp van ouders! U kunt zich tot en met 1 december opgeven bij juf Marlis via onderstaand 
strookje of anders via de mail (school@debroncbs.nl). Alvast hartelijk dank! 

 
Naam : ______________________________ wil graag helpen met de kerstcrea op  

 
O Vrijdagochtend 8 december - onderbouw (groep 1 t/m 4) 
O Vrijdagmiddag 8 december - bovenbouw (groep 5 t/m 8)  
O Hele dag! 

 
21 december 2017: Kerstviering  
De kerstviering zal plaatsvinden in de Rooms Katholieke Kerk van Wilhelminaoord. Een officiële uitnodiging 
volgt nog! Wilt u alvast deze avond vrijhouden? We hopen jullie uiteraard allemaal op deze avond te 
ontmoeten! 
 

mailto:school@debroncbs.nl
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Thema herfst 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema herfst. Wat is herfst nu eigenlijk en wat 
hoort er allemaal bij de herfst. Buiten zijn we op zoek gegaan naar dingen die bij de herfst horen. In het bos 
hebben we gekeken naar de kleuren, en hebben mooie bladeren, takken, dennenappels etc. meegenomen 
om mee te knutselen. Zo zijn er prachtige slakken gemaakt, is er getoverd met bladeren maar ook hebben 
we een voelspelletje gedaan. 

 
Thema Sinterklaas 
Vanaf maandag zullen wij werken aan het thema Sinterklaas. Voor dit thema zijn wij op zoek naar oude 
schoenen die anders de prullenbak in verdwijnen. Heeft u een paar schoenen voor ons over waar wij mee 
mogen knutselen? Dan kunt u dit afgeven bij de opvang. 

 
 
 


