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Datum
Telefoon
Website
E-mail
DI

WO

18 sept
Corine
afwezig

19 sept
Corine
afwezig

20 sept
Corine
afwezig

25 sept
Corine
aanwezig
Workshop
groep 5/6
Groep 7/8
naar Diever

26 sept
Corine
aanwezig
AC1
MR1

27 sept
Corine
aanwezig
Kinderpostzegels

DO
21 sept
Corine
afwezig
Groep 5/6
naar Wilhelminaoord
28 sept
Corine
aanwezig
NB3
Voorstelling
groep 3 t/m
6

VR

:
:
:
:

14-09-2017
0521-381885
www.debroncbs.nl
school@debroncbs.nl
ZA

ZO

22 sept
Corine
afwezig

23 sept

24 sept

29 sept
Corine
afwezig
Workshop
groep 5/6

30 sept

1 okt

Data toekomstige activiteiten
21 september 2017
:
25 september 2017
:
25 september 2017
:
26 september 2017
:
26 september 2017
:
27 september 2017
:
28 september 2017
:
29 september 2017
:
2 oktober 2017
:
2 oktober 2017
:
4 oktober 2017
:
4 oktober 2017
:

Scholenproject groep 5/6 in Wilhelminaoord
Workshop Media groep 5/6 op De Bron
Scholenproject groep 7/8 Oermuseum Diever
Vergadering activiteitencommissie
Vergadering medezeggenschapsraad
Kinderpostzegels groep 7/8
Podiumplan groep 3 t/m 6 (Koning van zwart/wit land) op De Bron
Workshop Media groep 5/6 op De Bron
Peutergym om 11.00 uur
Workshop Media groep 7/8 op De Bron
Dierendag
Start Kinderboekenweek

Verklaring afkortingen:
AC
:
MR
:
NB
:

Activiteitencommissie
Medezeggenschapsraad
Nieuwsbrief

Verjaardagen leerlingen
De komende twee weken zijn de volgende leerlingen van CBS De Bron jarig:
18 september 2017
:
Christel Reuvekamp wordt 11 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
25 september 2017
:
Joris Verboom wordt 9 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
27 september 2017
:
Raven Verhoog wordt 7 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
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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
2 oktober 2017
van 11.00 tot 12.00 uur
Maandag
6 november 2017
van 11.00 tot 12.00 uur
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
Kind op Maandag
Week 38 – 18 t/m 22 september 2017
Ik heb het voor je over
Genesis 28:10-22 en Genesis 29:1-20
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere ontdekking: God
gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden. God overbrugt de afstand
tussen de aarde en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel. Hij werkt zeven
jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen.
Week 39 – 25 t/m 29 september 2017
Kijk dan naar me!
Genesis 29:21-35 en Genesis 30:1-24
Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongste zus heeft ingenomen. Jakob werkt nog eens zeven
jaar om ook met Rachel te kunnen trouwen. Lea krijgt kinderen en hoopt dat Jakob nu van haar zal houden;
maar hij heeft alleen maar aandacht voor Rachel.
Ronald Visser heeft het gehaald!
Ronald heeft in de eerste week van september de Mont
Ventoux beklommen voor het goede doel. En hij heeft het
gehaald! Van harte gefeliciteerd namens alle kinderen en
teamleden van De Bron. Super gedaan! Alle ouders en
kinderen: bedankt voor uw gift voor het KWF!
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9 en 10 september 2017: Corso Frederiksoord
De bloemencorso van 2017 zit er weer op! Wat was het een mooie optocht. De kinderen hebben enorm
genoten van het prikken van de borden op school. Hieronder een mooie foto. Meer foto’s kunt u zien op de
facebookpagina van De Bron.

19 september 2017: Bezoek basiskamp Entre Nous groep 7/8
Op dinsdag 19 september bezoekt groep 7/8 het basiskamp Entre Nous te Frederiksoord. Wij zullen daar
ontvangen worden door een veteraan die ons meeneemt in diverse verhalen. We vertrekken om 8.45 uur
per fiets naar en zullen tussen 12.00 uur en 12.30 uur weer op school zijn.
25 september 2017: Bezoek Oermuseum te Diever
Op maandag 25 september bezoekt groep 7/8 het Oermuseum in Diever. We vertrekken om 8.45 uur en
zijn rond 11.30 uur weer terug op school. We zoeken nog ouders/verzorgers die willen rijden. U kunt zich
opgeven bij juf Evelien of juf Marjolein.
27 september 2017: Voorstelling “Bere Boos” groep 1/2
27 September heeft groep 1/2 een voorstelling. De naam van de voorstelling is "Bere Boos" en de
voorstelling wordt gehouden in het speellokaal van De Bron. Deze voorstelling gaat over de emotie boos
zijn, wat gebeurt er met je en wat moet je doen als je niet meer boos bent?
2 oktober 2017: Bezoek herinneringskamp Westerbork "Een naam en een gezicht"
Op maandag 2 oktober gaat groep 7/8 naar herinneringskamp Westerbork. De leerlingen krijgen een
rondleiding door het museum en we gaan ook naar het kampterrein. We worden opgehaald door een bus.
De bus vertrekt om 8.00 uur bij school. Alle leerlingen moeten uiterlijk om 7.50 uur op school zijn. Graag
tussendoortje en lunchpakket meenemen. De leerlingen zijn gewoon om 15.00 uur vrij.
3 oktober 2017: Bezoek kinderboerderij “De Maagieshoeve” groep 1/2 en kinderen van Plus
3 oktober 2017 gaat groep 1/2, samen met de kinderen van PlusKinderopvang naar kinderboerderij "de
Maagieshoeve in Kallenkote, dit naar aanleiding van het project kinderboerderij van VVE. We vertrekken
om 09.15 uur van school en zijn rond 10.45 uur weer terug.
12 oktober 2017: Viering 1-jarig bestaan Kindcentrum De Bron
Vorig schooljaar is CBS De Bron omgetoverd tot Kindcentrum De Bron 0-12 jaar. Na een verbouwing in de
zomervakantie van 2016 konden de deuren van PlusKinderopvang geopend worden. Ouders en kinderen
die bij één organisatie terecht kunnen voor onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk, dat is de gedachte
achter PlusKinderopvang. Vanzelfsprekend staat hierin de ontwikkeling van kinderen centraal. Door de
samenhang tussen de verschillende onderdelen bieden we kinderen een doorgaande leerlijn. De basis voor
een optimale ontwikkeling.
De peutergroep biedt peuters van 2,5 tot 4 jaar een eigen pedagogische omgeving. Spelen is de kern en de
kracht van de peutergroep, want peuters ontwikkelen zich via spel. Spelenderwijs doen kinderen allerlei
ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat. Door vaste onderdelen in een dagdeel in te plannen,
bieden we peuters structuur.
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Op 27 oktober 2016 vond de officiële opening van Pluskinderopvang bij de Bron plaats. Deze dag was het
één groot feest. Inmiddels zijn we dus een jaar verder en dat moet natuurlijk gevierd worden! Daarom
nodigen wij u uit op donderdagmiddag 12 oktober 2017. U bent van harte welkom tussen 15.00 en 18.00
uur. Voor de kinderen worden diverse activiteiten georganiseerd! Graag tot dan!
Kinderpostzegels groep 7/8 woensdag 27 september 2017
Woensdag 27 september krijgen de kinderen van groep 7/8 de Kinderpostzegels mee naar huis. Ze zullen
hiermee langs de deuren gaan. We verwachten dat de kinderen hun best doen om zoveel mogelijk
kinderpostzegels te verkopen. Op woensdag 4 oktober 2017 moeten de kinderen de enveloppen weer
inleveren op school.

Dierendag op woensdag 4 oktober 2017
Woensdag 4 oktober 2017 hebben we dierendag op school. Kinderen mogen hun dieren komen laten zien!
Hieronder de tijdsindeling voor de verschillende groepen. Ouders kunnen op dit tijdstip met het favoriete
dier van hun zoon of dochter op school komen.
10.45 uur
:
Groep 1/2
11.15 uur
:
Groep 3/4
11.45 uur
:
Groep 5/6
12.10 uur
:
Groep 7/8
Fietscontroles op 16 oktober 2017
De vakanties zijn weer achter de rug en de scholen zijn weer begonnen. Ook VVN afdeling Westerveld. De
donkere dagen komen er weer aan en zo ook de onveiligheid in het verkeer. Zoals elk jaar heeft het team
van VVN afdeling Westerveld het voornemen om de fietsen te bekijken en dan vooral de verlichting. De
heren van VVN afdeling Westerveld komen op 16 oktober 2017 naar De Bron. Dus laat uw kind deze dag op
de fiets naar school komen zodat de veiligheid van ieders fiets gecontroleerd kan worden!
Schoolmaatschappelijk werk
Eens in de 2 weken op donderdag is Lammert van der Wal, schoolmaatschappelijk werker op CBS de Bron
aanwezig. Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18
jaar en hun ouders bij het omgaan met, of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van
de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne
begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen
met de schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk. Veel
voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en
onzekerheid. De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde
omgeving te bieden waar er gewerkt kan worden aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de
begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen
hier terecht met opvoedingsvragen. De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of
andere hulp nodig is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via het sociaal team Westerveld. Zonder
toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien
heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien.
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De school Maatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig: 1 keer per 2 weken op de
donderdagmiddag. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook.
De contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werker vindt u hieronder:
Lammert van der Wal
Telefoon: 06-26681465
e-mail: l.vd.wal@welzijnmw.nl
In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk
bereikbaar via het centrale kantoor.
Centraal kantoor Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44 (maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur)
De huidige periode zal de schoolmaatschappelijk werker de volgende middagen aanwezig zijn:
14-09-2017, 28-09-2017, 19-10-2017, 02-11-2017, 16-11-2017, 30-11-2017, 14-12-2017
De sporten zijn begonnen
Nu de scholen weer begonnen zijn na de vakantie, kun je weer op veel plaatsen sporten. Heb je al eens aan
badminton gedacht? Een gezellige leuke sport in de zaal onder deskundige leiding. Je kunt meedoen als je
7 jaar bent. Elke leeftijd daarboven is welkom. Je kunt het 2x gratis uitproberen. Doe je mee? Dinsdag van
18.00 tot 19.00 uur in De Spronk te Vledder. Meer informatie kunt u opvragen bij Philip Boot,
telefoonnummer 0521-381940.
Scala Kinderkrant
Uw kind heeft vorige week de Scala Kinderkrant mee naar huis gekregen. Scala Centrum voor de Kunsten
biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media en is
werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en (deels)
Staphorst en Weststellingwerf. Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de
lessen en cursussen die zij aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste vinden
heeft Scala nu de Kunstproeverij. Voor een bedrag van € 25,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de
basisschool tussen 18 t/m 30 september vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen
dan kan het diverse dansstijlen uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen alle beeldende
materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op verschillende instrumenten.
Maar ook een piano-, schilder-, toneel- én dansles is mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen,
dát bepaalt hij of zij helemaal zelf! Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te
kunnen helpen hun talent en/of passie ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen
of om in te schrijven voor de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze
willen mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op
www.ontdekscala.nl.
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Peuters/dagopvang
Vol energie zijn we gestart met ons nieuwe thema ‘zomer’. De kinderen zitten vol verhalen over hun
vakantie. Wat erg leuk is om te horen. We hebben het over zand, en ontdekken van alles. Zo kan je met
zacht zand geen kastelen bouwen, maar als je er dan water bij doet weer wel. Ook kijken we naar onze
eigen schaduw, dat is grappig, als ik zwaai dan zwaait de schaduw terug! Maar als ik mij omdraai dan zie ik
geen schaduw meer. Hoe kan dat nu?
BSO
De BSO kinderen hebben mooie zandschilderijen gemaakt, geknutseld en heerlijk buiten gespeeld.
Nieuw thema:
Samen met de kleutergroep starten wij in de loop van volgende week met het thema ‘boerderijdieren’.
Hierbij staat er een gezamenlijk uitje op de planning naar de kinderboerderij.
Traktaties:
Bij PlusKinderopvang hanteren wij een ‘gezond’ beleid. Traktaties zijn altijd erg leuk, maar wij geven geen
‘ongezonde’ traktaties aan de kinderen. Deze worden mee naar huis gegeven. Omdat het erg leuk is dat een
traktatie ook ter plekke opgegeten wordt, vragen we u hier rekening mee te houden. Mocht u hier vragen
over hebben of ideeën willen ontvangen dan kan u bij ons terecht.
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