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Data toekomstige activiteiten
4 december 2017
:
5 december 2017
:
7 december 2017
:
8 december 2017
:
21 december 2017
:
22 december 2017
:
8 januari 2018
:
10 januari 2018
:
15 januari 2018
:
16 januari 2018
:
24 januari 2018
:
26 en 27 januari 2018 :
29 januari – 2 februari :

Peutergym van 11.00 tot 12.00 uur
Sinterklaasviering en spelletjesmiddag voor opa’s en oma’s
Kerstcrea onderbouw (’s ochtends)
Kerstcrea bovenbou (’s middags)
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!
Open dagen VO in Meppel
Cito-toetsweek

Verklaring afkortingen:
NB
:
TV
:
DB
:
OB
:
BB
:
VO
:

Nieuwsbrief
Teamvergadering
Directieberaad
Onderbouw
Bovenbouw
Voortgezet Onderwijs
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Oproep: meenemen bakje, kaars en versiering
Graag willen wij u vragen of u uw kind (zowel onder- als bovenbouw) een bakje, kaars en versiering wilt
meegeven voor de kerstcrea’s. School zorgt voor groen en oasis. Alvast dank!
Verjaardagen leerlingen
De komende twee weken zijn de volgende leerlingen van De Bron jarig:
4 december 2017
:
Karim Al Lami wordt 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
4 december 2017
:
Nermin Al Lami wordt 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
17 december 2017
:
Julian Pothof wordt 12 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!
Kanjertraining
Op school is het Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten
aanwezig. Dit boek bevat veel achtergrondinformatie over de Kanjertraining.
Mocht u zich meer willen verdiepen in de Kanjertraining of nog vragen hebben
over de Kanjertraining, of misschien heeft u de informatieavond gemist, dan kunt
u wellicht antwoorden vinden in dit boek. U bent als ouder van harte uitgenodigd
om dit boek te komen lenen. Ook willen we u voor meer informatie verwijzen
naar de site van de Kanjertraining, www.kanjertraining.nl.
Groep 1/2:
De Kanjertraining van deze week ging over "hoe vraag je of iemand met je wil
spelen?". Sommige kinderen vinden het lastig om te vragen, durven niet zo goed
(gele pet) of vragen het niet maar zeggen "vandaag ga ik met je spelen" (rode pet). De witte pet laat zien
hoe je het ook kunt vragen. Ook als iemand zegt: “Nee ik kan niet”, hoe ga je dan om met
deze teleurstelling? Dit onderwerp komt regelmatig voor in groep 1/2 en is ook erg belangrijk voor
kinderen, herhaling is daarom zeer zinvol. Als afsluiting het knuffellied gedanst, altijd een succes!
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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
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 49 – 4 t/m 8 december 2017
Speciaal voor jou
Lucas 1:5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft
Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de Doper. Later
krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal
voor Maria en voor ons allemaal.
Week 50 – 11 t/m 15 december 2017
Het is begonnen
Lucas 1:57-80 en Matteüs 1:18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als Johannes
geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap. Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet
goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De
engel vertelt dat Jezus geboren zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Edukans schoenmaatjes
Dit schooljaar hebben we weer meegedaan met de actie schoenmaatjes van Edukans. Maar liefst 35
gevulde schoendozen zijn inmiddels naar Balkbrug gebracht. Wat zullen veel kinderen blij zijn met hun
gevulde schoenendoos! Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.
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21 november 2017: Bezoek Pietenhuis groep 1/2
Dinsdag 21 november zijn wij naar het Pietenhuis in Hoogeveen geweest. In de Tamboer was er een
spelcircuit uitgezet. De kinderen konden op een paardje rijden, pepernoten maken, pakjes door de
schoorsteen gooien, door een doolhof kruipen en natuurlijk met Sint op de foto en hem een hand geven.
Het was een geslaagde en gezellige morgen.

23 november 2017: Project het nieuwe oude huis in groep 1/2
Dondermorgen 23 november heeft groep 1/2 een workshop gehad over het nieuwe oude huis. In deze
workshop stond fotograferen centraal. Kinderen kregen per groepje een echte camera en mochten hier
mee foto's maken. Deze foto's werden op het digibord bekeken en besproken. Het was natuurlijk geweldig
om met een echte camera te fotograferen. Als verwerking werd er een tekening gemaakt. De volgende
workshop is op donderdag 30 november, dan gaan we een tekenfilmpje maken, we kijken er al naar uit.
5 december 2017: Sinterklaasfeest
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten weer op school. De aankomst zal rond 09.00 uur zijn,
als er niets geks gebeurt. Van 9.10 tot 9.30 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 9.30 uur zal Sinterklaas met zijn
Pieten een bezoek brengen aan alle groepen. Dit is alleen voor de kinderen.
Ouders die graag de surprises willen bekijken (in groep 5 t/m 8), kunnen dit om 9.10 uur doen. Om 9.20 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.
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.
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7 en 8 december 2017: Kerstcrea
De kerstcrea zit er aan te komen. Twee creatieve dagdelen in het teken van knutselen voor kerst.
Donderdagochtend 7 december is de onderbouw aan de beurt en vrijdagmiddag 8 december de
bovenbouw. U kunt zich nog opgeven bij juf Marlis via onderstaand strookje of anders via de mail
(school@debroncbs.nl). Alvast hartelijk dank!
Naam :
O
O

______________________________ wil graag helpen met de kerstcrea op

Donderdagochtend 7 decemberVrijdagmiddag 8 december
-

onderbouw
bovenboow

21 december 2017: Kerstviering
De kerstviering zal plaatsvinden in de Rooms Katholieke Kerk van Wilhelminaoord. Een officiële uitnodiging
volgt na de Sinterklaasviering. Wilt u alvast deze avond vrijhouden? We hopen jullie uiteraard allemaal op
deze avond te ontmoeten!
Woensdag 10 januari 2018: Jaaropening
We willen u ook alvast uitnodigen om het nieuwe jaar samen met ons en de kinderen te beginnen. De
jaaropening is op woensdag 10 januari 2018 om 08.45 uur in het speellokaal. Aansluitend is er dan koffie en
thee en de gelegenheid elkaar de hand te geven en een gelukkig nieuwjaar te wensen. U bent van harte
welkom!
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Vanuit PlusKinderopvang
Vorige week is Sinterklaas weer aangekomen in ons land. De kinderen zitten vol verhalen. We hebben dan
ook het thema: ‘Sinterklaas’. Samen met de kinderen lezen we boekjes over Sinterklaas, we verven een
schoen die we kunnen zetten. En we gaan op zoek naar het paard van Sinterklaas. Die hebben we jammer
genoeg niet gevonden. Wel mochten we een ander paardje verzorgen, er werd gepoetst, geknuffeld, de stal
werd al door sommige kinderen uitgemest en natuurlijk mochten we het paardje eten geven. Wat eten
paardjes eigenlijk? Dat is namelijk wel handig om te weten voor de schoen die we zetten. Alle kinderen
krijgen een wortel en wat hooi mee om thuis en op school in hun schoen te doen. Nu wachten tot
Sinterklaas langs komt…
Op de BSO maken we heerlijke pepernoten, en wat zijn ze lekker geworden! Daar hebben we heerlijk van
gesmuld, maar ook een beetje voor thuis bewaard. 5 december is het dan zover. Ook bij ons zal Sinterklaas
komen. Wij zullen Sinterklaas in het speellokaal verwelkomen. Waarna we op onze eigen groep de ochtend
rustig in feestsfeer zullen voortzetten.

Kerstvakantie
Het lijkt nog ver weg, maar komt toch al dichterbij. We hebben weer een leuk programma voor in de
kerstvakantie. Ons thema is: licht en donker. Het programma zal deze week opgehangen worden! En is als
bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd.
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