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De zomervakantie zit er bijna op. Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van de vrije weken en zien we
elkaar maandagochtend in goede gezondheid weer terug tijdens de koffieochtend. Graag tot dan!
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Data toekomstige activiteiten
4 september
:
4 september
:
6 september
:
7 september
:
8 september
:
9 en 10 september
:
12 september
:
14 september
:
15 september
:

11.00 uur: Peutergym
Eerste schooldag na de zomervakantie, koffieochtend en luizencontrole
Gezamenlijke opening in het speellokaal (woensdag 6 september om 08.45)
Laatste keer schoolzwemmen voor groep 4 t/m 8
Borden prikken voor Corso Frederiksoord
Corso Frederiksoord
Informatieavond over wat er dit nieuwe schooljaar aan bod komt
Schoolfotograaf (ook voor PlusKinderopvang)
Herdenking monument

Verklaring afkortingen:
NB
:
TV
:

Nieuwsbrief
Teamvergadering

Nieuwe leerlingen
Maandag mogen we vijf nieuwe leerlingen ontvangen op school. Wij wensen Pjotr Santing (groep 2), Emil
Santing (groep 4), Nikkie Rook (groep 4), Raven Verhoog (groep 4) en Dille Verhoog (groep 5) een hele fijne
schooltijd toe op CBS De Bron!
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Verjaardagen leerlingen
De komende zomerperiode zijn de volgende leerlingen van CBS De Bron jarig:
05-09-2017
:
Duco Pit wordt 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
07-09-2017
:
Zahraa Al Lami wordt 9 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
11-09-2017
:
Bowen Borst wordt 9 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
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
4 september 2017
van 11.00 tot 12.00 uur
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 36 – 4 t/m 8 september 2017
Mijn familie
Genesis 25:19-34 en Genesis 26
Rebekka krijgt twee kinderen: Jakob en Esau. Ze zijn heel verschillend. Esau, de oudste zoon, ruilt zijn
eerstgeboorterecht in voor een kop soep. Met de groepen 5/6 en 7/8 lezen we ook het verhaal van Isaak bij
de Filistijnen. Hoeveel toekomst heeft het verhaal van deze familie nog?
Week 37 – 11 t/m 15 september 2017
Wie ben jij?
Genesis 27:1-46
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij verkleedt zich en
neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heeft. Als Esau later terugkomt, is de zegen voor de
oudste al vergeven.
Activiteitenkalender
Dit jaar ontvangt u, waarschijnlijk in de tweede week, wederom een activiteitenkalender met de meest
belangrijke informatie op een handig kalenderformaat vastgelegd. De schoolgids blijft een belangrijk
document waarin wij ons naar ouders en inspectie toe verantwoorden over het gegeven onderwijs. Dit
document is uitgebreider en is in te zien op de website en verzonden naar de inspectie. Wanneer u een
papieren versie wenst kunt u dit op school aangeven.
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Eerste schooldag nieuwe schooljaar op 4 september 2017
Maandag 4 september 2017 staan de schooldeuren weer voor u en de kinderen open. Wij beginnen dan om
08.45 uur. De kinderen gaan met de juffen mee naar de klas en voor de ouders/verzorgers staat de koffie
klaar. Op woensdagochtend 6 september om 08.45 uur gaan we het jaar openen in het speellokaal waarbij
u van harte uitgenodigd bent. Graag tot dan!
Schoolzwemmen op 7 september 2017
Donderdag 7 september is er nog één keer schoolzwemmen. Dit geldt voor de groepen 4 tot en met 8.
Gym
Aanstaande maandag (4 september) hebben de groepen 3 tot en met 8 gymles in de sporthal te Vledder.
Wilt u erop toezien dat de kinderen hun gymspullen meenemen?
Gymlessen
Maandag

Donderdag

Tijd
12.45 –
13.30 uur
13.30 –
14.15 uur
14.15 –
15.00 uur
12.45 –
13.30 uur
13.30 –
14.15 uur
14.15 –
15.00 uur

Groep
5/6

Vertrek bus
12.30 uur

Leerkracht
Juf Lotte

Waar
Sporthal De Spronk

3/4

13.15 uur

Juf Ina

Sporthal De Spronk

7/8

14.00 uur

Juf Marjolein

Sporthal De Spronk

5/6

12.30 uur

Juf Lotte

Sporthal De Spronk

3/4

13.15 uur

Juf Ilse

Sporthal De Spronk

7/8

14.00 uur

Juf Evelien of
juf Annieke

Sporthal De Spronk

Corso op 9 en 10 september 2017
Het weekend van 9 en 10 september is het weer groot feest, het 57e Floraliacorso in Frederiksoord. Dit jaar
met het thema “Mythen en Sagen”. Vrijdagochtend 8 september gaan we met de groepen 3 tot en met 8
borden prikken. Als u deze ochtend wilt helpen bij het prikken van de borden dan kunt u zich opgeven door
een mailtje te sturen naar school@debroncbs.nl. Zaterdag 9 september start het middagcorso om 13.30
uur. Zaterdagavond om 20.00 uur is er avondcorso op de tuin in Frederiksoord.
Vrijdagmiddag 8 september 2017
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8, waarvan de ouders aangesloten zijn bij een corsogroep, en dus een
wagen gaan prikken op vrijdag 8 september, mogen vrijdagmiddag vrij. Graag doorgeven aan de
leerkrachten wie er deze middag niet aanwezig is.
Informatieavond 12 september 2017
Op dinsdagavond 12 september houden we onze informatieavond. Iedere leerkracht geeft twee maal
dezelfde informatie (behalve groep 3/4). Zo kunt u op één avond twee verschillende groepen bezoeken.

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

19.00 – 19.45 uur
Ronde 1 (groep 1/2)
Ronde 1 (groep 3)
Ronde 1 (groep 5/6)
Ronde 1 (groep 7/8)

19.45 – 20.15 uur
Koffie/pauze
Koffie/pauze
Koffie/pauze
Koffie/pauze

20.15 – 21.00 uur
Ronde 2 (groep 1/2)
Ronde 2 (groep 4)
Ronde 2 (groep 5/6)
Ronde 2 (groep 7/8)

Zoals u merkt ziet het er dus voor groep 3/4 iets anders uit. Omdat er veel is te vertellen over de leerinhoud
van groep 3 hebben juf Ina en juf Ilse de avond opgesplitst. Dus kijkt u goed naar welke rondes u wilt gaan.
U hoeft zich voor deze avond niet op te geven. We hopen op een goede opkomst!
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Monument 15 september 2017
Vrijdag 15 september is onze jaarlijkse
monumentoverdracht en herdenkingsplechtigheid
bij het monument voor school. De gasten worden
tussen 13.00 en 13.30 uur ontvangen waarna de
plechtigheid om 13.30 uur begint. De kinderen van
groep 5 tot en met 8 hebben hier een grote rol bij.
U bent als ouder ook van harte uitgenodigd om
deze plechtigheid bij te wonen.
Hallo doppenspaarders/spaarsters van De Bron
Een week voor de schoolvakantie heb ik twee volle vuilniszakken met
doppen ingeleverd bij het verzamelpunt in Dwingeloo. Dit is mede te
danken aan jullie inzet. Af en toe komt Marlis Touwen mij een plastic
tas vol met doppen brengen die jullie gespaard hebben. Geweldig!
Deze doppen zijn namelijk geld waard. Van de opbrengst worden
geleidehonden opgeleid. Hiervoor is geld nodig, dus veel doppen.
Maar gelukkig heeft iedereen doppen in huis. Op melk, frisdrank, vla,
yoghurt, shampoo, tandpasta, wasmiddel, potjes crème, spuitbussen
slagroom en scheerschuim, pindakaas, chocopasta enzovoort,
enzovoort.
Er zijn drie voorwaarden waaraan de doppen moeten voldoen:
1.
Ze moeten gemaakt zijn van hard plastic.
2.
Doppen moeten vrij zijn van andere materialen.
3.
Doppen moeten schoon zijn.
Van de gerecyclede doppen worden plastic pallets gemaakt. Door de doppen in te leveren wordt het milieu
gespaard maar ook de bomen die anders worden gebruikt voor het maken van pallets. En het geld gaat naar
een goed doel. Dus een win-win-win-situatie. Ik hoop dat jullie in het nieuwe schooljaar weer allemaal mee
helpen sparen.
Met vriendelijke groet,
Mariejan (meer info op www.geleidehond.nl/doppen).
E-mail
Voor het versturen van deze nieuwsbrief gebruiken wij het e-mailbestand van het vorige schooljaar. Ook de
ouders van de kinderen van groep 8, die voor de zomervakantie afscheid hebben genomen van de school,
ontvangen de nieuwsbrief. Wij zullen dit blijven doen tot u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen
ontvangen.
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