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18 dec
Corine
afwezig

19 dec
Corine
aanwezig

20 dec
Corine
aanwezig

21 dec
Corine
aanwezig
19.00 uur:
Kerstviering

22 dec
Corine
afwezig

23 dec

24 dec

25 dec
Eerste
kerstdag

26 dec
Tweede
kerstdag

27 dec

28 dec

29 dec

30 dec

31 dec
Oudjaarsdag

1 jan
Nieuwjaarsdag

2 jan

3 jan

4 jan

5 jan

6 jan

7 jan

8 jan
Corine
afwezig
Koffieochtend
Luizencontrole

9 jan
Corine
aanwezig

10 jan
Corine
aanwezig
Gezamenlijke opening door
groep 5/6

11 jan
Corine ’s
aanwezig
NB9

12 jan
Corine
afwezig

13 jan

14 jan

Beste ouders,
Voor ons ligt de tweede helft van de maand december en natuurlijk de kerstvakantie. De school is gezellig
versierd in kerstsfeer. Een drukke, maar gezellige tijd breekt aan. In deze nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van alle activiteiten. Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Team CBS De Bron
Punt van aandacht
Beste ouders,
Wij merken op dat er steeds vaker kinderen te laat komen. We vinden het belangrijk en prettig dat we op
tijd en rustig kunnen beginnen met onze lessen in de klas. Daarnaast ontstaan er daardoor gevaarlijke
situaties bij de inrit. Wij hopen op uw begrip en medewerking om uw kind(eren) tussen 08.30 en 08.40 uur
naar school te brengen. Alvast dank.
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Agenda
21 december 2017
22 december 2017
8 januari 2018
10 januari 2018
15 januari 2018
16 januari 2018
24 januari 2018
29 januari – 2 februari
5 – 9 februari 2018
8 februari 2018
12 februari 2018
15 februari 2018
18 februari 2018
22 februari 2018

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Verklaring afkortingen:
NB
:

Kerstviering om 19.00 uur in de katholieke kerk van Wilhelminaoord
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Koffieochtend en luizencontrole
Gezamenlijke opening (ook voor ouders) door groep 5/6
Peutergym om 11.00 uur
Schoonmaakavond (A t/m M) van 19.00 tot 21.00 uur
Studiedag team, alle leerlingen vrij!
Cito-toetsweek
Cito-toetsweek
Gezamenlijke MR/GMR in Zuidwolde
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

Nieuwsbrief

Wel en wee teamleden
Juf Ina is, zoals jullie weten, sinds de herfstvakantie met ziekteverlof. Vanaf de kerstvakantie zal juf Ina weer
enkele uurtjes in de week op school te vinden zijn. Ze zal in eerste instantie ondersteunende taken gaan
uitvoeren voor de andere teamleden. U snapt dat we dit geleidelijk gaan opbouwen.
Afscheid leerlingen
Vrijdag 22 december 2017 nemen we afscheid van Iris en Hidde Lootsma. Wij wensen Iris en Hidde veel
geluk en plezier op hun nieuwe school.
Verjaardagen leerlingen
Deze maand zijn er ook weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:
18 december 2017:
Jasper Renkema wordt 7 jaar.
21 december 2017:
Iris Lootsma wordt 10 jaar.
25 december 2017:
Yemelsa Tock wordt 10 jaar.
27 december 2017:
Hannah Jakobs wordt 10 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!
Kanjertraining groep 7/8
Ook in groep 7/8 werken wij aan de lessen van de Kanjertraining. De afgelopen weken hebben wij
gesproken over hoe je moet omgaan met social media. Dit sloot mooi aan bij de ‘Week van de
mediawijsheid’. Wat zet je wel van jezelf op het internet, maar wat vooral ook niet? Hoe ga je om met lastig
gedrag van anderen via je telefoon/internet? Wij zijn momenteel bezig met het leren ‘nee’ te zeggen. Als je
iets niet als prettig ervaart kom je voor jezelf op. Dit oefenen wij in diverse situaties.
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Het oefenen van het reageren op pestgedrag.

Het oefenen van ‘nee’ durven zeggen als je iets geen goed plan vindt (in dit geval een grap uithalen met de
juf).
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
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

15 januari 2018
12 februari 2018
19 maart 2018
23 april 2018
11 juni 2018
9 juli 2018

van 11.00 tot 12.00 uur
van 11.00 tot 12.00 uur
van 11.00 tot 12.00 uur
van 11.00 tot 12.00 uur
van 11.00 tot 12.00 uur
van 11.00 tot 12.00 uur

Kind op Maandag
Week 51 – 18 t/m 22 december 2017
Een lied uit de hemel
Lucas 2:1-20 en Johannes 1:1-18
Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In de
bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is.
Week 02 – 8 t/m 12 januari 2018
Wat is wijs?
Matteüs 2:1-23 en Matteüs 3:1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg wijs
zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig. De oude boeken vertellen waar het kind precies
geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten vluchten omdat
Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.
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6 december 2017: Trefbaltoernooi
Op woensdag 29 november 2017 vond het trefbaltoernooi plaats in de sporthal van Vledder. De toppers
van groep 5/6 hebben gewonnen! Super! Gisteren hebben de kinderen een vervolgtoernooi gehad. Helaas
mogen ze niet door naar Emmen maar wat zijn we trots, heel sportief gespeeld! Goed gedaan! Bekijk onze
facebookpagina voor nog meer foto’s.

21 december 2017: Kerstviering
Donderdag 21 december hopen wij met elkaar kerstfeest te vieren. We doen dit in de Rooms Katholieke
Kerk van Wilhelminaoord. Een officiële uitnodiging is inmiddels de deur uit. De kerstviering begint ’s avonds
om 19.00 uur. Het thema van deze kerstviering is: ‘Woorden in de nacht’. We hopen u allen te ontmoeten
tijdens deze kerstviering, voor en door de kinderen van De Bron. Na afloop van de kerstviering willen we
graag met alle ouders en kinderen nog iets drinken zodat we nog even gezellig kunnen napraten. U bent
allemaal (ook opa’s en oma’s) van harte welkom!
Groep 7/8: open dagen voortgezet onderwijs
In januari en februari vinden de meeste open dagen in het middelbaar onderwijs plaats. Ook zijn er in deze
periode vaak mogelijkheden om een dagdeel mee te draaien op de school. Dit geldt uiteraard voor
leerlingen uit groep 8, maar ook zeker voor leerlingen uit groep 7. Deze week ontvangen de ouders van de
leerlingen van groep 7/8 een bericht met daarin de data van de verschillende open dagen. U kunt ook alvast
een kijkje nemen op de website van de middelbare school waarvoor u belangstelling heeft.
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Thema Kerst
Nadat Sinterklaas weer op de boot terug is naar Spanje zijn we begonnen met het nieuwe thema ‘kerst’.
Samen met de kinderen is de groep versierd. We lezen boekjes over de kerst en zingen liedjes die bij kerst
horen. Ondertussen versieren we de groep steeds meer met onze eigengemaakte knutsels.
Maandag zullen we met de kinderen genieten van een heerlijk kerstontbijt. We gaan de tafel gezellig met
elkaar dekken en smullen van al het lekkers op tafel.
BSO
De BSO kinderen hebben geprobeerd sneeuw te maken van scheerschuim en baking soda. Dit was nog wel
erg lastig, het lukte niet altijd maar het was heerlijk om te kliederen. Ook hebben we disco gehouden en
kerstballen gemaakt.
Wij willen iedereen alvast een fijne feestdagen wensen!!!!!
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