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12 feb
Corine
afwezig
11.00 uur
Peutergym

13 feb
Corine
afwezig
(studiedag
Meppel)

14 feb
Corine
aanwezig

15 feb
Corine
aanwezig
Podiumplan
groep 3 - 6

16 feb
Corine
afwezig

17 feb

18 feb
Schoolgezinsdienst

19 feb
Corine
afwezig

20 feb
Corine
aanwezig

21 feb
Corine
aanwezig

23 feb
Corine
afwezig

24 feb

25 feb

26 feb
Voorjaarsvakantie

27 feb
Voorjaarsvakantie

28 feb
Voorjaarsvakantie

22 feb
Corine
aanwezig
Podiumplan
groep 1/2
NB12
1 maart
Voorjaarsvakantie

2 maart
Voorjaarsvakantie

3 maart

4 maart

Beste ouders,
Ruim een maand onderweg in 2018 en dit nieuwe jaar klinkt ons alweer vertrouwd in de oren. De Citotoetsen zijn afgenomen en na afname volgt de verwerking. Natuurlijk gaat ook het gewone programma
door en zijn er weer allerlei activiteiten gepland. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Veel leesplezier
gewenst.
Agenda
12 februari 2018
15 februari 2018
18 februari 2018
22 februari 2018
5 maart 2018
7 maart 2018
9 maart 2018
12 maart 2018
12 maart 2018
16 maart 2018
19 maart 2018
20 maart 2018
22 maart 2018
29 maart 2018
30 maart 2018
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Peutergym om 11.00 uur
Podiumplan groep 3 t/m 6 in Wilhelminaoord
Schoolgezinsdienst in de kerk van Nijensleek
Podiumplan groep 1/2 in Diever
Luizencontrole
Gezamenlijke opening door groep 3/4 (ouders zijn welkom!)
Rapporten mee!
Groep 1/2 workshop Media
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Paascrea (’s ochtends OB en ’s middags BB)
Peutergym om 11.00 uur
MR-vergadering en AC-vergadering
Streetwise voor groep 1 t/m 8
Paasviering en paaslunch
Goede vrijdag
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Verklaring afkortingen:
NB
:

Nieuwsbrief

Verjaardagen leerlingen
De komende periode zijn er ook weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:
12 februari 2018
:
Alina Borst wordt 11 jaar.
22 februari 2018
:
Joël de Vin wordt 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!
Vanuit de MR
De MR heeft omtrent Kanjertraining gesproken over hoe het tot nu toe gaat en welke stappen er gaan
volgen. Tot nu toe loopt alles goed. De teamleden hebben onlangs de derde Kanjertrainingsdag gehad. Dit
was een leerzame dag met elkaar. Wij (de MR) willen jullie bedanken voor de enquêtes die tot nu toe zijn
ingeleverd betreft het continurooster! De ouders die dit nog niet hebben ingeleverd, willen wij verzoeken
dit te doen aangezien we dan een beter beeld kunnen schetsen. Dit kan via de mail naar Corine of in de
brievenbus bij de ingang. Alvast bedankt!
Staking
Op 14 februari 2018 is er weer een stakingsactie gepland voor de noordelijke provincies. Ondanks dat wij
het met de stellingen en het initiatief eens zijn, is er besloten om de schooldeuren open te houden. Onze
‘zorg’ rondom de huidige staat van het onderwijs is niet afgenomen. Wij hopen dat het maatschappelijke
draagvlak, welke ontstaan is door de vorige acties, zal blijven bestaan. Het onderwijs is wel de toekomst.
Wel en wee teamleden
Juf Ina blijft twee keer twee uur in de week aan het werk. Na de voorjaarsvakantie zal Ina twee uurtjes per
week meer aanwezig zijn. Het herstelproces vergt veel tijd. Wij wensen haar veel beterschap.
Eerstejaars Pabo-stagiaire groep 3/4
Vanaf donderdag 1 februari loopt juf Naomi stage in groep 3/4. Dit zal meestal de donderdag zijn maar af
en toe komt ze ook een hele week. Ze is een eerstejaars Pabo-student van Windesheim. We wensen haar
een fijne en leerzame tijd toe op De Bron.
Kanjertraining
Groep 1/2:
Het verhaal van de Kanjertraining ging deze week over bang zijn. Als de tijgers de witte pet aan de konijnen
willen geven durft eerst geen van de konijnen deze witte pet op te zetten (de konijnen hebben immers een
gele pet op). Na lang denken stapt er een dapper konijntje naar voren, konijn Jo. Jo zet de pet op en het
voelt goed! We hebben na het verhaal het spel door de tunnel gespeeld. De konijnen wonen in een holletje.
Als je in het holletje wilt komen, dan moet je door een tunnel kruipen. Spannend maar erg herkenbaar voor
de kinderen.
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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
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
Kind op Maandag
Week 07 – 12 t/m 16 februari 2018
Storm!
Marcus 4:35-41 en Marcus 5:1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt
Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man
met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.
Week 08 – 19 t/m 23 februari 2018
Sta op!
Marcus 5:21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek
is. Nadat deze vrouw is genezen krijgt Jaïrus bericht: zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe
en pakt haar hand vast. ‘Sta op’ zegt hij.
5 april 2018: Kijkochtend voor alle ouders en belangstellenden
Graag willen wij de kijkochtend, welke gepland staat op donderdag 5 april, dit keer anders inrichten. Op
onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf,
elkaar en de school om te gaan. De Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds
respect. We kiezen voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben
en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op
rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht bedoeld heeft. Inmiddels zijn er drie
studiedagen geweest voor het team en een ouderavond voor de ouders. We willen u graag blijven
betrekken bij de Kanjertraining en daarom nodigen wij u van harte uit voor een Kanjerouderles. U kunt de
praktijk zien én ervaren! Deze kanjerlessen worden in iedere groep gegeven. Hieronder een schema waarin
u kunt lezen wanneer er in welke groep een Kanjerouderles wordt gegeven. Zo kunt u, eventueel in
meerdere groepen, een les bijwonen. Wilt u het strookje voor 9 maart inleveren? Leerkrachten weten dan
hoeveel ouders ze kunnen verwachten zodat ze de les goed kunnen voorbereiden. Wij hopen natuurlijk dat
er heel veel (toekomstige) ouders komen meedoen! Mailen kan natuurlijk ook (school@debroncbs.nl).

====================================================================
Graag aanvinken welke Kanjerouderlessen u wilt bijwonen.
O
O
O
O

08.45
09.30
10.45
11.30

-

09.30 uur
10.15 uur
11.30 uur
12.00 uur

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep ½

Juf Lonneke
Juf Lotte
Juf Annieke
Juf Liesbeth

Naam ouder(s)/verzorger(s):
________________________________________________________________________________________
========================================================================================
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Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 op 11 april 2018 (meisjes) en 18 april 2018 (jongens)
Traditiegetrouw vinden ook dit jaar de kampioenschappen schoolvoetbal weer plaats in de maand april. De
diverse toernooien worden gespeeld op het terrein van voetbalvereniging Diever-Wapse te Diever, gelegen
aan de Westeres 8. Wij zouden het super vinden als we een zevental (jongens) en een zevental (meisjes)
kunnen vormen. De jongens spelen het toernooi op woensdagmiddag 18 april en de meisjes op
woensdagmiddag 11 april 2018. De wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB-regels. Voor de
wedstrijden dienen de scholen zelf per team een scheidsrechter te leveren. Dus onze vraag is: wie van de
kinderen van groep 7/8 hebben er zin om mee te doen? Opgave kan via onderstaand strookje. Graag ook
invullen wanneer u kunt rijden of wanneer u scheidsrechter kunt zijn! Graag inleveren voor 21 februari
2018! In deze laatste week voor de voorjaarsvakantie moeten wij ons opgegeven hebben in verband met de
sluitingsdatum (1 maart 2018). Alvast hartelijk dank!
========================================================================================
Ja, ik wil graag meedoen aan het toernooi voor meisjes (groep 7/8) op woensdagmiddag 11 april
(zeventallen) te Diever.
Naam

:

______________________________________________________________

Graag aankruisen of u kunt rijden en/of scheidsrechter wilt zijn. Graag beide rondjes aanvinken als u heen
en terug wilt rijden en s.v.p. aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren.
O
O
O

Ja, ik wil op woensdagmiddag 11 april wel brengen en ik kan …. kinderen in mijn auto vervoeren.
Ja, ik wil op woensdagmiddag 11 april wel halen en ik kan …. kinderen in mijn auto vervoeren.
Ja, ik wil wel scheidsrechter zijn.

Naam ouder/verzorger :

______________________________________________________________

========================================================================================
Ja, ik wil graag meedoen aan het toernooi voor jongens (groep 7/8) op woensdagmiddag 18 april
(zeventallen) te Diever.
Naam

:

______________________________________________________________

Graag aankruisen of u kunt rijden en/of scheidsrechter wilt zijn. Graag beide rondjes aanvinken als u heen
en terug wilt rijden en s.v.p. aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren.
O
O
O

Ja, ik wil op woensdagmiddag 18 april wel brengen en ik kan …. kinderen in mijn auto vervoeren.
Ja, ik wil op woensdagmiddag 18 april wel halen en ik kan …. kinderen in mijn auto vervoeren.
Ja, ik wil wel scheidsrechter zijn.

Naam ouder/verzorger :

______________________________________________________________

========================================================================================
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22 maart 2018: ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij
ANWB Streetwise uitgenodigd om op 22 maart 2018 naar onze school te komen. Streetwise is een
praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de
basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de
noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en
het juiste gebruik van een veiligheidgordel.
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!
Herhaalde oproep: Oudergesprekken maandag 12 maart 2018
Graag onderstaand strookje voor vrijdag 23 februari 2018 weer inleveren op school of meegeven aan uw
zoon of dochter. De leerkrachten gaan dinsdag 6 maart 2018 de tijdstippen plannen. Aan het einde van de
week zullen de strookjes dan weer worden meegegeven zodat u voor het weekend weet op welk tijdstip u
maandag 12 maart wordt verwacht. Deze oudergesprekken gelden voor de groepen 1 tot en met 7. De
ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 hebben adviesgesprekken in verband met de verwijzing
naar het voortgezet onderwijs.
Alvast bedankt!
 _____________________________________________________________________________________

Opgavestrook 10-minutengesprekken maandag 12 maart 2018
De heer/mevrouw ___________________________________ wil/willen graag op maandag 12 maart 2018
een 10-minutengesprek met de leerkracht van:
Tijd: wordt door de school ingevuld:

O
O
O
O
O

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7
Algemeen (Corine)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Voorkeur voor de middag/avond:
Graag voorkeur omcirkelen!
middag/avond
middag/avond
middag/avond
middag/avond
avond

========================================================================================
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Herhaalde oproep: Paascrea op vrijdag 16 maart 2018
Op vrijdag 16 maart staan weer twee paascrea-momenten ingepland. Op vrijdagochtend 16 maart voor de
onderbouw en vrijdagmiddag 16 maart voor de bovenbouw. Om dit tot een succes te maken zijn we op
zoek naar ouders die willen helpen. Met behulp van onderstaand strookje kunt u zich opgeven. Graag
inleveren voor 23 februari bij juf Marlis. Via de mail mag natuurlijk ook (school@debroncbs.nl). Alvast
hartelijk dank!
De heer/mevrouw _________________________ wil graag helpen met de paascrea op:
O
O
O

16 maart 2018 (vrijdagochtend groep 1 tot en met 4)
16 maart 2018 (vrijdagmiddag groep 5 tot en met 8)
16 maart 2018 (hele dag, dus zowel de onderbouw als de bovenbouw)
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Thema:
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema. Kleuren en vormen. We gaan aankomende weken
allemaal spelletjes doen en ontdekken wat we met verschillende kleuren kunnen.
Voorstelling:
Dinsdag was de voorstelling van ‘Ssst de tijger slaapt’. De kinderen vonden het geweldig! Wat hebben ze
gelachen.
BSO:
Met de BSO kinderen hebben we wat lekkers voor de vogels gemaakt. Die zullen dit vast waarderen. Ook
hebben we spelletjes met een tijger in de gymzaal gedaan.
Voorjaarsvakantie:
De voorjaarsvakantie komt steeds dichter bij. Wij hebben weer een leuk programma in elkaar gezet. Deze
wordt meegestuurd in de bijlage. Mocht u gebruik willen maken van de opvang dan kan u contact opnemen
met Annemarie Luk-Admiraal (a.luk@pluskinderopvang.nl).
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