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6 nov
Corine
afwezig
TV4

7 nov
Corine
afwezig (DB in
Meppel)

8 nov
Corine
aanwezig
Studiemiddag RC

9 nov
Corine
aanwezig

10 nov
Corine
afwezig
Nationaal
schoolontbijt

11 nov
Sint
Maarten

12 nov

13 nov
Corine
afwezig

14 nov
Corine
aanwezig
AC2
MR2

15 nov
Corine
aanwezig

16 nov
Corine
aanwezig
NB6

17 nov
Corine
afwezig

18 nov

19 nov
Juf Liesbeth
jarig

Data toekomstige activiteiten
6 november 2017
:
6 november 2017
:
10 november 2017
:
11 november 2017
:
14 november 2017
:
15 november 2017
:
23 november 2017
:
23 november 2017
:
24 november 2017
:
27 november 2017
:
29 november 2017
:
30 november 2017
:
4 december 2017
:
5 december 2017
:
8 december 2017
:
21 december 2017
:

Kijkochtend voor ouders/verzorgers van groep 1/2, 5/6 en 7/8
Peutergym van 11.00 tot 12.00 uur
Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
Vergadering AC en MR
Start schoolfruit
Workshop Media groep 1/2 op De Bron
Politieles in groep 7/8
Rapporten mee!
10-minutengesprekken
Trefbaltoernooi
Workshop Media groep 1/2 op De Bron
Peutergym van 11.00 tot 12.00 uur
Sinterklaasviering en spelletjesmiddag voor opa’s en oma’s
Kerstcrea
Kerstviering om 19.00 uur in de katholieke kerk van Wilhelminaoord

Verklaring afkortingen:
AC
:
MR
:
NB
:
TV
:
RC
:

Activiteitencommissie
Medezeggenschapsraad
Nieuwsbrief
Teamvergadering
Rekencoördinatoren
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Verjaardagen leerlingen
1 november 2017
:
2 november 2017
:

Joost Brouwer is 6 jaar geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd!
Ewan Schaapman is vandaag 11 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!

De komende twee weken zijn de volgende leerlingen van De Bron jarig:
11 november 2017
:
Duco Reuvekamp wordt 10 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
12 november 2017
:
Elze Meijer wordt 7 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
12 november 2017
:
Josefien Visser wordt 9 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
19 november 2017
:
Miya Mulder wordt 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
Kanjertraining
In iedere nieuwsbrief willen we graag een groep laten vertellen waar ze mee bezig zijn geweest als het gaat
om de Kanjertraining. Groep 5/6 gaat van start. In de volgende nieuwsbrief een stukje van een andere
groep.
Groep 5/6:
In groep 5/6 hebben we ons onder andere bezig gehouden met gevoelens. Naar aanleiding van het verhaal
van de Kanjertraining in het knieboek, hebben we samen bedacht welke gevoelens je allemaal kan voelen.
Vervolgens hebben we een spel gedaan zoals te zien is op de foto's: emoties raden.

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
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
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Kind op Maandag
Week 45 – 6 t/m 10 november 2017
Leg uit!
Genesis 39:7-23, Genesis 40:1-23 en Genesis 41:1-8
Jozef heeft iets uit te leggen, als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de gevangenis
legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit, later blijkt dat er niemand is die de dromen van de
farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken?
Week 46 – 13 t/m 17 november 2017
Vergeet mij niet!
Genesis 41:9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning hun
eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op te halen.
Even voorstellen
Mijn naam is Demi Mulder en ik ben na de zomervakantie
begonnen aan mijn stage op de Bron. Op donderdag en
vrijdag ben ik te vinden in groep 5/6. Ik zit in het derde
jaar van de pabo en volg deze studie op Windesheim. Ik
ben 21 jaar en woon in Steenwijk. In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om te winkelen en te sporten. Als u nog vragen
heeft, kunt u mij altijd aanspreken.
6 november 2017: Kijkochtend voor ouders van groep 1/2, 5/6 en 7/8
Maandagochtend 6 november organiseren we weer een kijkochtend. Deze morgen kunt u, als
ouder/verzorger, een kijkje komen nemen in de klas. Door omstandigheden is de kijkochtend in groep 3/4
uitgesteld. U kunt zien hoe de leerkracht les geeft in de verschillende groepen en hoe er gewerkt wordt met
de verschillende methodes. Mocht u ouders/verzorgers kennen die op zoek zijn naar een school voor hun
zoon of dochter dan zijn ook zij van harte welkom. Wij vragen u om tijdens het bezoek in de klas niet te
praten om de rust in het lokaal te bewaren. Koffie/thee en iets lekkers staat klaar!
10 november 2017: Nationaal schoolontbijt
Vrijdagochtend 10 november gaan we met alle kinderen en leerkrachten gezellig, gezond ontbijten op
school. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten! We verwachten de kinderen op de normale tijd op
school (08.45 uur). Dan gaan alle kinderen eerst in de klas (met de juf) gezond ontbijten. Gezellig! Wie zou
deze ochtend de juffen willen assisteren? Graag opgeven via de mail (school@debroncbs.nl). Meer
informatie over het Nationaal schoolontbijt kunt u vinden op www.schoolontbijt.nl.
Wilt u de kinderen een bordje, bestek en een beker meegeven? Graag voorzien van naam (vooral in de
onderbouw erg belangrijk!).

11 november 2017: Sint Maarten
Vrijdag 13 oktober hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen met informatie over Sint
Maarten. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen aan juf Marjolein of juf Evelien.
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15 november 2017: Start EU-schoolfruit 2017-2018
Goed nieuws! Onze school mag weer deelnemen aan EU-Schoolfruit 2017-2018. In de week van 13
november starten de leveringen en deze lopen tot en met week 16 (totaal 20 weken). We willen de
kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te
zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden
niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Snoep en frisdrank
zien wij liever niet op school. Bij het tienuurtje zien wij liever geen koeken, snoep of repen. Meer fruit en
groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat schoolfruit eten er ook voor zorgt dat
kinderen thuis vaker gezond kiezen. Waarschijnlijk zullen de fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag
zijn. Het fruit wordt kosteloos op school afgeleverd in alle groepen. Wij hopen dat het, naast een lekkere
traktatie, bijdraagt aan de gezondheid van de kinderen. In de bijbehorende lessen zullen wij dit
gezondheidsaspect verder met de kinderen uitwerken.
Oudergesprekken maandag 27 november 2017
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:

O
O
O
O
O

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
Algemeen (Corine)

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

middag/avond
middag/avond
middag/avond
middag/avond
avond

========================================================================================
Sinterklaasfeest op dinsdag 5 december 2017
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten weer op school. De aankomst zal rond 8.45 uur zijn,
als er niets geks gebeurt. Van 9.00 tot 9.20 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 9.20 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 en surprises maken. Ouders die graag de surprises willen
bekijken, kunnen dit om 9.00 uur doen. Om 9.15 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.
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Opa en Oma spelletjesmiddag op maandagmiddag
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.
Hulp kerstcrea gevraagd voor vrijdag 8 december 2017
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 :
O
O
O

______________________________ wil graag helpen met de kerstcrea op

Vrijdagochtend 8 december
Vrijdagmiddag 8 december
Hele dag!

-

onderbouw
bovenbouw

Kerstviering 21 december 2017
Inmiddels is de kerstcommissie druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering. De invulling van
deze viering delen we u mee zodra er iets meer bekend is. Wilt u alvast deze avond vrijhouden? We hopen
jullie uiteraard allemaal op deze avond te ontmoeten!
Haardracht tijdens luizencontroles
Graag willen wij u vragen om op de dag van de luizencontrole de kinderen naar school wilt laten gaan met
een eenvoudige haardracht. Dus liever geen ingewikkelde vlechten en dergelijke. De luizenmoeders zijn
genoodzaakt om de vlechten eruit te halen om de leerlingen goed te kunnen controleren op luizen. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Verandering opzet tweejaarlijkse schoonmaak school (herhaling)
Elk jaar vindt in januari en in juni een extra schoonmaak van de lokalen en de lesmaterialen plaats. Hiervoor
hebben we hulp van de ouders nodig. Hoe meer ouders helpen hoe minder de belasting is. Helaas hebben
we de afgelopen jaren gemerkt dat de aanmeldingen voor deze schoonmaak terug lopen. Wij gaan er van
uit dat elke ouder een schone lesomgeving voor zijn kind belangrijk vindt. Omdat dit het afgelopen jaar een
onevenredige belasting over de ouders gaf en omdat in de oudertevredenheidspeiling 2016 hygiëne en
netheid binnen de school op plaats 3 van de “Top 10 Ontevredenheid” scoorde, hebben we samen met de
MR nagedacht over een andere opzet.
Navraag bij ouders en team leverde de volgende verbeterpunten op:
 Overdag schoonmaken is voor ouders in verband met werk lastig te organiseren.
 Opgave om te helpen is erg vrijblijvend.
 Overdag schoonmaken is voor kinderen erg onrustig.
 Communicatie omtrent de schoonmaak en de verwachtingen kan beter.
Er van uit gaande dat iedere ouder een schone leeromgeving belangrijk vindt en bereid is daaraan zijn
bijdrage te leveren zijn we gaan nadenken over een andere manier van organiseren van de grote
schoonmaak in januari en juli. Dit betekent voor volgend schooljaar dat we willen voorstellen de
schoonmaak als volgt te gaan doen.
 Alle ouders (één ouder per gezin) worden ingedeeld om één avond per jaar te gaan schoonmaken.
 Schoonmaak vindt plaats op een avond tussen 19.00 en 21.00 uur.
 Het team helpt bij de schoonmaak en de coördinatie.
 Er wordt gekozen voor verschillende avonden (dinsdagavond in januari en woensdagavond in juni).
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Om praktische redenen hebben we de ouders ingedeeld op achternaam van het kind.
 Ouders waarvan de achternaam van het kind begint met de letters A t/m M zijn ingedeeld voor de
schoonmaakavond op 16 januari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur.
 Ouders waarvan de achternaam van het kind begint met de letters N t/m Z zijn ingedeeld voor de
schoonmaakavond op 27 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur.
Op deze manier zijn de aantallen ouders evenredig verdeeld over de schoonmaakavonden. Wanneer u als
ouder niet kunt op de avond waarop u bent ingedeeld, wilt u dan zelf ruilen met een ouder van de andere
avond? Graag zouden wij een telefoontje ontvangen wanneer het niet lukt om op één van deze avonden te
komen schoonmaken. In de nieuwsbrieven ontvangt u nadere informatie over de verdere organisatie.

Vanuit Pluskinderopvang
Herfstvakantie:
De herfstvakantie zit er weer op. We hebben een leuke week gehad in het thema van ‘het bos’. Daar hoorde
natuurlijk ook een echt bezoek aan het bos bij. In het bos is het ook volop herfst. Er valt van alles van de
bomen. Met een zak vol prachtige herfstspullen zijn we weer terug naar de opvang gegaan. Hier hebben we
heel veel dingen mee gemaakt zoals bosdieren, een slinger en allemaal eigen fantasieën. Ook hebben we
een pompoen uitgehold, deze staat bij de deur ons op te wachten! Van het vruchtvlees werd heerlijke soep
gemaakt.
Nieuw thema:
We beginnen na de vakantie met een nieuw thema: ‘herfst’.
Aankomende weken zullen we onder andere gaan wandelen om
te kijken wat er allemaal bij de herfst hoort. Hebben jullie thuis iets
moois over de herfst, dan mag dat natuurlijk meegenomen worden!
Ook maken we prachtige lampionnen voor Sint Maarten. Hiervoor
zijn we op zoek naar plastic halve literflessen.
Wie kan ons hier aan helpen?
Oudercommissie:
Nu er steeds meer kinderen komen bij de opvang, willen we graag
een oudercommissie starten. Lijkt het u leuk om in de oudercommissie
te komen? Dan kunt u zich opgeven via mail: a.luk@pluskinderopvang.nl
Waterpokken
Er heerst waterpokken op school. Zie onderstaande mededeling van de site van GGD.
Wat is waterpokken? Waterpokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. De
meeste mensen krijgen waterpokken als kind, meer dan 93% van in Nederland opgegroeide kinderen heeft
op de leeftijd van 5 jaar waterpokken doorgemaakt.
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Wat zijn de ziekteverschijnselen van waterpokken? Waterpokken start meestal met lichte koorts en
hangerigheid bij kinderen. Na 1 of 2 dagen komen er kleine rode bultjes op de huid, beginnend op het hoofd
of de romp. Op die bultjes ontstaan blaasjes die veel jeuk veroorzaken. Blaasjes in de mond kunnen pijnlijk
zijn. De blaasjes kunnen kapot gaan. Na een paar dagen drogen ze op en worden het korstjes. Als de
korstjes er afgevallen zijn, is de ziekte voorbij. De ziekteverschijnselen duren ongeveer 10 dagen. Na het
doormaken van waterpokken blijft het virus in niet-actieve vorm in het lichaam achter. Als het virus later in
het leven weer actief wordt, kan het gordelroos (herpes zoster) veroorzaken.
Hoe kun je het oplopen en hoe kun je anderen besmetten? Waterpokken is heel besmettelijk vanaf 2 dagen
voor het optreden van huiduitslag totdat alle blaasjes een korstje hebben (meestal uiterlijk 7 dagen na het
ontstaan van de blaasjes). Het waterpokvirus zit in de keel en neus van iemand die geïnfecteerd is. Door
hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze
druppeltjes inademen en besmet worden. Besmetting kan door contact met vocht uit de blaasjes
plaatsvinden. De korstjes die later in plaats van de blaasjes komen, zijn niet besmettelijk. Na besmetting
duurt het maximaal 3 weken voordat ziekteverschijnselen optreden.
Wie kunnen ziek worden en wie lopen extra risico? Mensen die waterpokken nog niet hebben gehad
kunnen de ziekte krijgen. Pasgeboren baby's, mensen met afweerstoornissen (zoals hiv en leukemie) en
zwangere vrouwen die de ziekte nog niet hebben gehad, lopen een kleine kans op complicaties wanneer zij
de ziekte krijgen. Bekende complicaties zijn hersenvliesontsteking, longontsteking en middenoorontsteking.
De hierboven genoemde mensen die meer risico lopen op complicaties kunnen direct contact met een
waterpokkenpatiënt beter vermijden. Wanneer er toch direct contact is geweest, neem dan contact op met
de huisarts.
Welke maatregelen kun je nemen om waterpokken te voorkomen? Inenting tegen waterpokken is
mogelijk, maar niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Besmetting is moeilijk te voorkomen,
omdat een waterpokkenpatiënt al besmettelijk is voordat de ziekteverschijnselen optreden. Goede
hoesthygiëne kan helpen om waterpokken te voorkomen. Het beste is om bij hoesten en niezen een
papieren zakdoekje te gebruiken, dit na gebruik weg te gooien en daarna uw handen te wassen. Als u geen
papieren zakdoekje bij de hand heeft, houd dan uw hand voor de neus en mond en was hierna uw handen.
Leer kinderen dit ook te doen. Vermijd het contact met de blaasjes van een patiënt, en zorg voor goede
handhygiëne bij onvermijdbaar contact. In bijzondere situaties kan er een reden zijn om contacten met een
lagere afweer preventief te behandelen met tijdelijke antistoffen tegen de ziekte.
Is waterpokken te behandelen? Behandeling is meestal niet nodig. De ziekte geneest zonder medicijnen.
Wel kunt u zelf de ziekteverschijnselen behandelen. Mentholpoeder kan de jeuk verminderen. Gebruik
geen mentholpoeder op open blaasjes van waterpokken. Een goede tip is om de nagels van kinderen met
waterpokken kort te houden. Dit beperkt het openkrabben van de jeukende blaasjes, waardoor de wondjes
ontstoken kunnen raken.
Kan iemand met waterpokken naar dagverblijf, school of werk? Als iemand met waterpokken zich goed
voelt dan kan die gewoon naar de crèche, het dagverblijf, de peuterspeelzaal, school of werk. Iemand is al
besmettelijk voordat die ziek is en kan anderen al hebben besmet. Om verspreiding van waterpokken te
voorkomen heeft het daarom ook geen zin om zelf thuis te blijven of uw kind thuis te houden wanneer
iemand in uw omgeving waterpokken heeft. Informeer wel de leiding van het kindercentrum of de
leerkracht.
Wat doet de GGD? Leiding of leerkrachten kunnen in overleg met de GGD eventueel andere ouders
informeren, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen van waterpokken bij hun kind. De GGD beschikt
over informatiemateriaal. Bij een ongewoon aantal gevallen van waterpokken kan de GGD onderzoek doen
en/of voorlichting geven. Ook kan de GGD adviseren eventuele zwangere werknemers die contact hadden
met een patiënt met waterpokken contact op te laten nemen met de arbodienst. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de GGD.
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