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29 jan
Corine
afwezig
CITO

30 jan
Corine
aanwezig
CITO

31 jan
Corine
aanwezig
CITO

1 feb
Corine
aanwezig
CITO

2 feb
Corine
afwezig
CITO

3 feb

4 feb

5 feb
Corine
afwezig

6 feb
Corine
afwezig (DB in
Meppel)

8 feb
Corine
aanwezig
NB11

9 feb
Corine
afwezig

10 feb

11 feb

CITO

CITO

7 feb
Corine
afwezig
(congres in
Apeldoorn)
CITO

CITO

CITO

Agenda
29 januari – 2 februari
5 – 9 februari 2018
12 februari 2018
14 februari 2018
15 februari 2018
18 februari 2018
22 februari 2018
26 februari – 2 maart
7 maart 2018
9 maart 2018
12 maart 2018
12 maart 2018
16 maart 2018
19 maart 2018
22 maart 2018
29 maart 2018
30 maart 2018

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

Cito-toetsweek
Cito-toetsweek
Peutergym om 11.00 uur
Eventuele staking in Noord-Nederland
Podiumplan groep 3 t/m 6 in Wilhelminaoord
Schoolgezinsdienst in de kerk van Nijensleek
Podiumplan groep 1/2 in Diever
Voorjaarsvakantie
Gezamenlijke opening door groep 3/4 (ouders zijn welkom!)
Rapporten mee!
Workshop Media groep 1/2
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Paascrea
Peutergym om 11.00 uur
Streetwise voor groep 1 t/m 8
Paasviering en paaslunch
Goede vrijdag

Staking PO Noord-Nederland op 14 februari 2018
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs in NoordNederland. We gaan op korte termijn bekijken of de leraren op onze scholen meedoen aan de eventuele
staking van 14 februari 2018. Op basis daarvan kunnen we bekijken of we onze school op 14 februari 2018
geheel of gedeeltelijk open kunnen houden of dat we de deuren moeten sluiten. U hoort zo snel mogelijk
wat dat voor u en uw kinderen betekent.
CBS De Bron 25 januari 2018 nieuwsbrief 10

Verklaring afkortingen:
NB
:
DB
:

Nieuwsbrief
Directieberaad

Verjaardagen leerlingen
De komende periode zijn er ook weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:
28 januari 2018
:
Juf Marjolein wordt 29 jaar.
30 januari 2018
:
Kirsten Dijkstra wordt 11 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!
Kanjertraining
Groep 3/4:
Iedere woensdag hebben we in groep 3 en 4 weer een extra leuke start van de dag.. Kanjertraining!
Leerzame en herkenbare verhalen worden verteld, waarna we bijpassende oefeningen uitvoeren. Dit kan
een rollenspel zijn, maar ook een vertrouwensoefening vinden de kinderen erg leuk om te doen. Vorige
week was het doel van de activiteiten: maatjes opzoeken. Ieder kind wist wel een of meerdere maatjes te
noemen, waar hij/zij naar toe gaat, wanneer er iets gebeurt wat niet leuk is of wanneer iemand onaardig
doet. En hoe reageer je dan naar diegene die niet leuk doet? Daar hebben we met behulp van de
Kanjertraining iets op bedacht.
“Jij doet naar, bekijk het maar!”
Je loopt weg en vervolgens zoek je je maatje op .
Vertrouwensoefening. Met je ogen dicht, loop je vanuit het midden van de kring naar de buitenkring toe,
hier word je opgevangen en mag je raden/voelen wie jou heeft opgevangen.

Rollenspel. Geen ‘benzine’ geven.

Rollenspel. Maatje zoeken.
“Jij doet naar, bekijk het maar!”
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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 05 – 29 januari t/m 2 februari 2018
Mag dat wel?
Marcus 2:13-17, 23-28 en 3:1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn
leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het
leven voor God het allerbelangrijkst is.
Week 06 – 5 t/m 9 februari 2018
Het groeit zomaar
Marcus 3:13-19, 4:1-20 en 4:26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op
de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje:
dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen.
Wijzigen schooltijden? Uw mening telt!
Volgende week ontvangt u namens de MR een vragenlijst om uw mening te geven over het eventueel
wijzigen van schooltijden. Er wordt nagedacht over het veranderen van de schooltijden, gelijk de landelijke
trend. Er is een werkgroep gevormd met ouders en leerkrachten die zich hierover buigen. We willen heel
graag de mening van jullie allemaal weten, dus zorg er voor dat de vragenlijst weer ingevuld bij ons terug
komt! Vanaf volgende week staat er een brievenbus in het halletje waarin u de ingevulde vragenlijst kunt
deponeren. Alvast hartelijk dank!
Hartelijke groet van de MR
Schaakles
Wij zijn op zoek naar ouders/opa's of oma's/buurmannen of buurvrouwen, etcetera die het leuk vinden om
één of twee momenten in de week schaakles te komen geven aan een groepje kinderen. De materialen zijn
op school aanwezig. U kunt zich aanmelden bij Juf Lonneke en Juf Ilse.
23 januari 2018: Bezoek juf Diny
We hadden 23 januari bezoek van juf Diny. Ze vertelde ons over het project
waar haar zus (Hermien) zich met hart en ziel voor inzet. Dit project gaat over
albino’s in Afrika. Het is de bedoeling dat haar zus daar in het voorjaar weer
naartoe gaat. Nu willen wij graag daarvoor sparen door middel van het
zendingsgeld zodat haar zus vanuit hier materialen mee kan nemen naar Afrika.
Hierbij denken we aan bijvoorbeeld zonnebrandcrème, hoedjes, etc. Tijdens de
Schoolgezinsdienst komt Hermien hier meer over vertellen. Wij hopen dat
iedereen dit project een warm hart toedraagt.
Leesvirus
Het leesvirusproject gestart in groep 6. Dit is een leesbevorderingsproject waarin tien mooie, spannende en
grappige boeken gebruikt worden. De kinderen lezen de boeken en geven hun mening over de gelezen
boeken. Er worden ook leeservaringen uitgewisseld en er wordt meegedaan aan een quiz. De uitslag van de
quiz bepaalt welk boek het meest besmettelijk is. Op school heeft de leerkracht een inlogcode waarmee de
kinderen hun mening op de site kunnen zetten. Wilt u thuis ook eens rondkijken op de site? Ga dan naar
leesvirus.nl en kies een provincie en een gemeente.
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Drentse Kinderjury groep 7/8
Welk boek vinden de kinderen in Drenthe het mooist? Vanaf februari lezen de kinderen tien boeken en
gaan daarover stemmen. De winnende schrijver ontvangt een originele Drentse Kei. We beginnen met een
aftrap in de klas. Op naar vele leesmeters...
Schoolgezinsdienst op 18 februari 2018
Zondag 18 februari wordt er weer een schoolgezinsdienst georganiseerd. De dienst start om 10.00 uur in de
kerk van Nijensleek. We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen en ouders aanwezig kunnen zijn. De
kinderen maken iets leuks om de kerk mee te versieren in het kader van het thema ‘Storm!’. Inmiddels zijn
de voorbereidingen in volle gang. In de bijlage alvast de uitnodiging!
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

========================================================================================
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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Vanuit PlusKinderopvang
Thema:
We zijn inmiddels aan de laatste week van het thema ‘winter’ begonnen. En wat hebben we al veel geleerd.
Zo is er ontdekt wat je met ijs kan doen. We hadden heel veel ijs in de groep. En in de stukken ijs zat iets
vast gevroren. De kinderen gingen met de gereedschapskoffer aan de slag. Dat is best moeilijk om het er uit
te krijgen! Maar wat zijn we trots met zijn allen als het lukt. Ook hebben we heerlijk gewandeld, we konden
buiten door de kou wolkjes maken met ons mond. Dat is gek.
BSO:
De BSO kinderen zijn lekker aan het knutselen geweest. Zo zijn er sneeuwpotjes gemaakt, maar ook werd er
druk gevouwen. De oudste kinderen hebben een geweldig kapla bouwwerk gemaakt! Hij staat nog prachtig
tentoon in de groep.
Agenda:
 Donderdag 25 januari starten de nationale voorleesdagen. Kinderen uit groep 8 komen bij ons
voorlezen!
 Dinsdag 6 februari gaan we met de peuters naar de voorstelling: ‘Ssst de tijger slaapt’.
 Aankomende weken speelt Judith in een andere voorstelling van ‘Ssst de tijger slaapt’. Zie de bijlage
voor de data. U bent van harte welkom met uw peuter om te komen kijken naar de voorstelling!
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