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Nieuwsbrief 10

Nog even en we mogen gaan genieten van een welverdiende
zomervakantie. In deze nieuwsbrief leest u informatie over de diverse
laatste wetenswaardigheden van dit schooljaar.
Schoolreis kleuters
Op dinsdag 12 juni gaan de groepen 0, 1 en 2 met de bus op schoolreis
naar de Pukkemuk in Dongen. De ouders hebben inmiddels informatie
ontvangen. We hopen op een gezellige dag!
Schoolreis groep 3 t/m 7
Op donderdag 21 juni hopen de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan
naar Duinrell. De kosten per leerling zijn hiervoor €25,00. Het geld
kunt u inleveren bij de eigen groepsleerkracht. Nog niet alle
leerlingen hebben betaald, wilt u dit zo snel mogelijk in orde maken?
Verdere mededelingen over het schoolreisje volgen nog.
Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp voor groep 8 is van woensdag 13 juni t/m vrijdag 15
juni. We vertrekken om 9.00 uur op de fiets naar Kampeerboerderij ’t
Kraanven in Loon op Zand en hopen vrijdag 15 juni rond 16.30 weer op
school te arriveren.
Zendingsgeld in mei
Het zendingsgeld voor de groepen 0, 1 en 2 is € 27,65 en voor de
overige groepen € 65,25 Hartelijk bedankt!!!
Schoolschoonmaak
In week 26 zal de schoolschoonmaak van groep 1 t/m 5 weer
plaatsvinden. Dit jaar ontvangt u weer een oproep van de
groepsleerkracht van uw kind(eren) om te komen helpen. De data
kunnen per groep verschillen. Wij hopen uiteraard op een grote
opkomst, vele handen maken licht werk!
Wisselmorgen
Op donderdag 28 juni is de wisselmorgen, kinderen mogen dan al vast
een kijkje nemen in de groep waar ze volgend schooljaar gaan starten.
Zonnebrandcrème
Het gebeurt regelmatig dat kleuters op het plein buiten spelen, terwijl
het zonnetje schijnt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen
dan verbranden door de zon. Daarom het verzoek aan de
ouders/verzorgers om met warm weer de kinderen thuis al in te
smeren. Mochten de leerlingen overblijven, dan kan er een flesje
zonnebrandcrème in de tas worden gestopt, zodat ze op school
ingesmeerd kunnen worden. Al vast bedankt voor uw medewerking!
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Citotoets
Dit jaar heeft groep 8 goed gepresteerd bij de landelijke citotoets. We
haalden samen 532,8. We zaten nog juist boven de inspectienorm. We
zijn blij met dit mooie resultaat, knap gedaan allemaal!
High tea
Alvast voor in de agenda: op dinsdag 26 juni houden we de jaarlijkse
high tea als bedankje voor alle ouders die dit schooljaar meegeholpen
hebben op school. Ouders krijgen maandag een papieren uitnodiging
met op de achterkant een antwoordstrookje dat retour mag bij groep
3.
Persoonsgegevens schoolfoto’s
Persoonsgegevens en foto’s zijn gevoelige data waarmee zorgvuldig
dient te worden omgegaan. De nieuwe Europese richtlijnen voor de
privacybescherming spelen daar op in. Deze nieuwe richtlijnen raken
ons allemaal. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
vanaf 25 mei van dit jaar in werking. Alle bedrijven en instellingen
moeten vanaf die datum voldoen aan de eisen die in de AVG worden
gesteld.
Schoolfotoservice Geleen verwerkt uw persoonsgegevens op een
veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen
kunnen komen van onbevoegden. Door middel van een
verwerkersovereenkomst AVG voldoen zowel school als fotograaf aan
de nieuwe richtlijnen die sinds 25 mei van kracht zijn. U ontvangt de
schoolfoto’s rechtstreeks van de fotograaf en de verdere afhandeling
verloopt ook niet meer via school.
Dringende oproep bibliotheekouders!!!
Met ingang van het volgende schooljaar zijn wij op zoek naar
enthousiaste ouders die het leuk vinden om tijdens de ruilmiddag mee
te helpen in de schoolbibliotheek.
De ruilmiddag is op maandagmiddag. U wordt ingewerkt en dan bent u
in principe één keer in de 3 of 4 weken aan de beurt.
Wat doen we in de bibliotheek?
- De boeken die ingeleverd en uitgegeven worden in het
systeem zetten.
- Kinderen evt. helpen met het zoeken naar een geschikt boek.
Als u het leuk vindt om met kinderen en boeken te werken geef u dan
alstublieft op om ons team van bibliotheekouders te versterken.
Opgeven kan bij juf Rianne Hendriks

Maandviering groep 4

Begeleiders schoolreis groep 3-7
Er zijn een aantal vragen gesteld over de begeleiders van het
schoolreisje van groep 3-7. Daarom lijkt het ons zinvol om een aantal
zaken te verduidelijken.
Alle ouders krijgen een uitnodiging om zich aan te melden als
begeleider van het schoolreisje. Jaarlijks bekijken wij hoeveel
begeleiders er nodig zijn per groep. Ook bekijken we welke
aanmeldingen we binnen hebben gekregen.
Als er ouders bij zijn die zeer veel voor de school doen (denk aan
ouderraad, overblijfkrachten, luizenmoeders, bibliotheekmoeders,
enz.) dan krijgen die voorrang op ouders die minder vaak op school
helpen. Natuurlijk geeft het geen garantie dat als u zo'n actieve ouder
bent, dat u dan ook daadwerkelijk mee kunt.
Soms komen we in een groep nog net een begeleider te kort en mag er
een ouder mee die niet heel erg actief is. Eerder aanmelden dan de
uitnodigingsbrief heeft geen zin. Ook dat geeft geen garantie dat
u mee kunt.
In de uitnodigingsbrief staat ook duidelijk vermeld dat u nog hoort of u
bent ingedeeld of niet. Sommige ouders gaan er ten onrechte van uit
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Bram de Haan
Cato Haasakker
Mees Crijns
Felix Bouma
Victor Bouma
Jasmine Murray
Sjoerd Sinke
Faye Henning
Leanne Henning
Rosalie Quik
Mila van Zanten
Inge den Oudsten
Marc
Goedegebuure
Madelief Valk
Enrico Bakker
Jannick Roseboom
Menno Vos
Thijs Vos
Ivana Kievit
Naomi Hammouti
Marnix Groen
Roy Groen

Van harte
gefeliciteerd!!

dat opgeven ook betekent dat u mee kunt. Dit is helaas niet het geval
en is misschien teleurstellend. We hopen dat alles zo duidelijk is.
Fijn dat zoveel ouders zich jaarlijks opgeven, dan kan het schoolreisje
in ieder geval doorgaan!
Geboortenieuws
Bij de familie de Koning is op 20 mei een zoon en broertje geboren,
met de naam Joris. We feliciteren de familie de Koning van harte met
hun zoon en Twan en Noud met hun broertje!
Een dag later, op 21 mei, werd bij de familie van der Steeg ook een
jongetje geboren met de naam Mart. We feliciteren de ouders en ook
Janita, Henrico en Bertan met hun broertje.
CITO en Ouderportaal
Vanaf maandag 11 juni zijn de toets gegevens tijdelijk niet
zichtbaar op het Ouderportaal. Dit in verband met het afnemen en
invoeren van de LOVS-toetsen. Voorafgaand aan het rapport zal het
Ouderportaal weer opengezet worden. U krijgt hier via
ParnasSys bericht wanneer toets gegevens weer zichtbaar zijn.
Van juf Anja:
Per 1 augustus stop ik met werken op "de Bron"! Niet omdat ik het
niet leuk meer vind, maar omdat ik het idee heb dat God een andere
taak voor me heeft. Wat zal ik de kinderen en de collega's
verschrikkelijk missen! Toch ben ik ook benieuwd wat er voor in de
plaats gaat komen. Spannend? Ja een beetje wel, maar vol
vertrouwen zie ik de toekomst tegemoet. Hartelijke groet en alle
goeds toegewenst, juf Anja
Van de nieuwe juf:
Hallo allemaal,
Mag ik me even voorstellen:
Ik ben Tirza Boersma en ik zal na de zomervakantie beginnen op De
Bron. Op de woensdag, donderdag en vrijdag in groep 7. Ik ben zo’n
12 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Lange tijd heb ik veel
invalwerk gedaan op verschillende scholen. Dat was erg leuk en
afwisselend, maar ik ben blij dat ik nu weer mijn eigen groep ga
draaien op een fijne school.
Ik ben getrouwd en we hebben een zoon en drie dochters. We wonen
met onze drie meiden in Almkerk. Zoonlief is al getrouwd. Ik heb veel
zin om te beginnen en ouders en kinderen te leren kennen.
Ik hoop op een goed contact en een fijne samenwerking.
Tot ziens!!
Volgend schooljaar
De klassenverdeling voor volgend jaar ziet er als volgt uit:
Voorschool
juf Jantine en juf Hetty
Groep 0/1
juf Josien(di-wo-do) en juf Arja(ma-vr)
Groep 2
juf Marjory (ma-di) en juf Ilona (wo-do-vr)
Groep 3
juf Geerie (ma-di) en juf Trudy (wo-do-vr)
Groep 4
meester Gerhard en juf Liesbeth de Heer (ma)
Groep 5
juf Ida (ma-di-vr) en juf Liesbeth Kraaij (wo-do)
Groep 6
juf Rianne (ma-di-vr) en juf Wilma (wo-do)
Groep 7
juf Mandalie en juf Tirza
Groep 8
meester Gijs en juf Mandalie (wo)
Groep 0/1 is dus niet meer op de vrijdag vrij. Juf Jantine zal de IBtaken van juf Lydia waarnemen tijdens haar zwangerschapsverlof. Zij
zal de IB-taken uitvoeren voor groep 4 t/m 8, met ondersteuning van
Aart de Boer. Juf Gertrude zal de IB-taken voor groep 1 t/m 3

verzorgen. Juf Gertrude zal ook de leerlingen begeleiden die wat
meer uitdaging nodig hebben (Maandtaak).
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Arthur van
Rijnsbergen
Alyssia van Selm
Olivia Ronner
Jonathan Bassa
Nienke van de
Werken
Ivan Lin
Jenna van
Heijningen
Melvin den Otter
Lenn van Doesburg
Lucas Huisman
Keano van Selm
Carlijn van Wijnen
Kees van Horssen
Rosanne Roest
Kevin Zwoinski
Florus van der Lee
Gerco Bakker
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De zomerdip & het belang van lezen in de vakantie
Kinderen in groep 3 willen heel graag leren lezen. Je ziet ze sprongen
maken tijdens het schooljaar. Als de kinderen na de zomervakantie
terugkomen op school, is hun leesniveau ineens gezakt. Dat noemen
we de ‘ zomerdip’.
Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf.
Vergelijk het met leren fietsen, of schakelen tijdens het autorijden:
na oefening ga je automatiseren en dan pas gaat het vanzelf. Om het
lezen vanzelf te laten gaan, is het dus erg belangrijk om te blijven
lezen. Ook als het vakantie is.
Kinderen die moeite hebben met leren lezen, lezen aan het eind van
groep 3 meestal nog niet vloeiend of snel genoeg. Ze halen aan het
eind van groep 3 met moeite AVI E3, of misschien AVI M3.
Ze hebben meestal moeite met het automatiseren: het direct
herkennen van letters, woorddelen of woorden gaat niet vanzelf.
Vaak zien we dat die kinderen in hun AVI niveau teruggezakt zijn als
ze in de vakantie weinig gelezen hebben. In groep 4 gaan de
lesmethodes uit van minstens AVI M4. Kinderen met een lager AVI
niveau krijgen het dan dus moeilijk.
Ook in de hogere groepen zien we dat kinderen die moeite hebben
met vlot en vloeiend
lezen zijn teruggevallen vergeleken met voor de zomervakantie.
Daarom is het van groot belang om in de zomervakantie het lezen bij
te houden! Want lezen leer je alleen door het veel te doen!
(bron: Onderwijs Maak Je Samen)
Cursus banden plakken
Dinsdag 29 mei heeft groep 8 een les in bandenplakken gehad.
Fietsenmaker Jeroen Weijer heeft iedereen eerst een uitleg gegeven
hoe je een fietsband moet plakken. En daarna zijn de leerlingen zelf
aan de gang gegaan. Met behulp van Jeroen Weijer en Rob Kruijf.
Het was een geslaagde middag. Wij (de verkeersouders) willen deze
mannen hartelijk danken voor hun hulp.

Van de sportcoach, over Koningsspelen:
Beste leerlingen, ouders en collega’s,
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Zarah van de Werken
Caroline van Zetten
Celeste van de
Pavert
Tijn van Tuijl
Divana Kooyman
Donna Vos
Jurre Sinke
Emma van de
Werken
Job Huisman
Amelia Niciak
Alex Scherff
Sem van
Steenbergen
Leo de Putter
Bo van den Top
Djenna Hammouti
Madelon Bronk
Van harte
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Op 20 april jl. mocht ik samen met juf Wilma, juf Ilona en juf
Mandalie de Koningsspelen organiseren op het voetbalveld van V.V.
Kerkwijk. Al vroeg in de ochtend waren er al meerdere ouders bezig
om alle sportspellen voor jullie op te bouwen. Zo konden we na de
Koningsdans dan echt beginnen. Het beloofde een warme dag te
worden waarbij alle leerlingen van groep 2 tot en met 8 de hitte
trotseerden en het programma netjes afwerkten. Op die ene ronde
voor de lunch na dan.. Maar daar hebben we niemand over horen
klagen!
Tijdens de middaglunch hebben de groepen 5 tot en met 8 een
krentenbol gegeten. Deze werden gesponsord door Bakker van Keulen
uit Gameren, waarvoor nogmaals dank! Nadat we ons hadden
opgefrist in de kleedkamers konden we in de middag starten met de
sponsorloop. De groepen 5 en 6 startten het eerste half uur en werden
aangemoedigd door de leerlingen van groep 8, die op en neer
pendelden met flesjes water. Na een half uur mochten groep 7 en 8
en meester Bas aan de slag. Met natuurlijk de hulp van de leerlingen
uit groep 5 en 6, die nu aan de beurt waren met de flesjes water.
Hierbij wil ik nogmaals v.v. Kerkwijk, alle vaders, moeders, opa’s,
oma’s en de docenten bedanken voor jullie inzet tijdens deze heel
erg warme maar zeker geslaagde dag. Maar ook alle leerlingen die
zowel in de ochtend als in de middag hebben deelgenomen aan de
Koningsspelen. Al blijft het daar niet bij, ik hoop op donderdag 7 juni
met een trots gevoel minimaal zes keer de Alpe d’Huez gaan
beklimmen met een sponsorbijdrage van meer dan €3000,- namens
PCB de Bron. Fantastisch!
Van de Gebedsgroep
Woensdagochtend 20 juni komen we voor de laatste keer van dit
schooljaar bij elkaar om te zingen en te bidden voor de school. Kom
gerust langs om het jaar met ons af te sluiten. We verzamelen om
08.30 uur in de gang. Wilt u/jij wat meer informatie? Bel Tini
Hazenoot tel 515 673.
Vakantiebieb
Vorig jaar hebben wij u de vakantieBieb-app getipt. Lezen vinden wij
als school heel belangrijk. Misschien leuk om de app te downloaden of
opnieuw te gebruiken voor in de vakantie?
Vakantie
D.V. vrijdag 6 juli a.s. begint om 11 uur de zomervakantie. We
wensen alle kinderen en ouders een heel fijne vakantie toe en we
bidden om Gods bescherming voor deze tijd.

Op maandag 20 augustus om 8.30 uur hopen we weer te
beginnen.
Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

