Schooljaar 2017 - 2018
Belangrijke data mei/juni:

17 mei
Sportdag groep 7 en 8
21 mei
2e Pinksterdag, alle
leerlingen vrij
23 mei
Excursie groep 8
Vlastuin
22 t/m 25 mei
Avondvierdaagse
28 mei
Schoolfotograaf
29 mei
Cursus bandenplakken
in groep 8
10 Juni
Buro Halt in groep 8
12 juni
Schoolreis groep 0-1-2
13-14-15 juni
Kamp groep 8
Groep 0-1-2 vrij!
21 juni
Schoolreis groep 3
t/m 7
21 juni
Juffenfeest groep 0-1-2
26 juni
Bedankmorgen high tea
28 juni
Groepswissel ochtend

Nieuwsbrief 9

We gaan al weer richting het einde van het schooljaar. Tijd voor een
nieuwsbrief!
17 mei sportdag in Gameren voor groep 7 en 8
Donderdag 17 mei is er weer de jaarlijkse sportdag voor de leerlingen
van groep 7 en 8. Deze wordt gehouden op het voetbalveld van GVV
’63 in Gameren. De ouders hebben een mail ontvangen met verdere
informatie over de sportdag. We hopen op een mooie dag.
Terugblik Koningsspelen
Ook de Koningsspelen liggen inmiddels achter ons. We mogen
terugkijken op een geslaagde dag! Wat was het fantastisch om alle
kinderen van De Bron zo actief met elkaar bezig te zien. Bekijkt u de
foto’s op de site maar eens. Natuurlijk was dit niet mogelijk geweest
zonder de hulp van de vele ouders, opa’s, oma’s en andere
vrijwilligers. Allen hartelijk dank voor de hulp, in welke vorm dan
ook!
Personeel
Helaas gaan ons drie zeer gewaardeerde collega’s verlaten. Meester
Bas heeft per 1 augustus een baan gekregen als directeur van de
Zaaier in Hedel. Juffrouw Anja heeft besloten vanwege persoonlijke
omstandigheden met haar werk op de Bron te stoppen en juffrouw
Josien hoopt in oktober van haar prepensioen te gaan genieten. Deze
drie leerkrachten zijn alle drie dragende krachten van onze school.
De kinderen, de ouders en wij als team zullen hen enorm missen.
We zijn druk bezig om na te denken over een passend afscheid voor
deze teamleden.
Misschien heeft u ook al wel de advertentie zien staan voor nieuwe
personeelsleden. We hopen zo met enthousiaste mensen weer
dezelfde kwaliteit te kunnen bieden die de vertrekkende
leerkrachten ook hadden.
Voor juffrouw Josien is al een opvolgster gevonden in de persoon van
Jantine Goedegebuur. Momenteel werkt zij al als invalster voor juf
Talitha op de voorschool van de Bron.
Talitha wensen we tenslotte vanaf deze plaats sterkte toe met de
laatste loodjes voor haar bevalling.
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
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

meester Gerhard en juf Liesbeth de Heer (ma)
juf Ida (ma-di-vr) en juf Liesbeth Kraaij (wo-do)
juf Rianne (ma-di-vr) en juf Wilma (wo-do)
juf Mandalie en ?
meester Gijs en juf Mandalie (wo)

Groep 0/1 is dus niet meer op de vrijdag vrij. Juf Lydia zal haar IBtaken blijven uitvoeren, zij zal IB-taken uitvoeren voor groep 4 t/m
8. 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).

Nieuwe leerlingen

Er zijn na de meivakantie twee nieuwe leerlingen op de Bron
gekomen in groep 1 en in groep 4! We heten Estee en Evi Fris
welkom. Ze zijn in de vakantie verhuisd naar Zaltbommel en komen
nu in Bruchem naar school. We hopen dat ze het snel naar hun zin
hebben bij ons.
Excursie groep 8
Op 23 mei hoopt groep 8, in het kader van techniek, een bezoekje
te brengen aan Vlastuin in Kesteren. Meer informatie volgt via de
mail.
Schoolfotograaf
Wij willen u nogmaals de datum doorgeven dat de schoolfotograaf
komt. Dat zal niet zijn op donderdagmiddag 24 mei, maar op
maandag 28 mei! Er worden dit keer alleen klassenfoto’s gemaakt.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Graag willen wij u nogmaals het vakantierooster voor het volgende
schooljaar doorgeven:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hepi vakantie
Kamp groep 8
Zomervakantie

ma
ma
ma
vr
do
wo
ma

15-okt-18
24-dec-18
4-mrt-19
19-apr-19
30-mei-19
19-jun-19
8-jul-19

t/m vr
t/m vr
t/m vr
t/m vr
t/m ma
t/m vr
t/m vr

19-okt-18
4-jan-19
8-mrt-19
3-mei-19
10-juni-19
21-jun-19
16-aug-19

Er zijn nog twee momenten open voor studiedagen, die zijn nog
nader in te vullen. Mocht daar iets over bekend zijn, dan
informeren wij u.
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. Verdere
mededelingen over het schoolreisje volgen nog.
Foto’s Koningsspelen

Van de gebedsgroep
Wees welkom op woensdag 16 mei om 8.30 uur (tot ca.9.45 uur)
om samen te bidden voor de school. De gebedsgroep komt dan op
school weer bij elkaar.
Vanuit groep 3
Dinsdag 22 mei gaan de kinderen van groep 3 op excursie naar de
Bibliotheek in Zaltbommel. We leren daar alles over de bibliotheek!

Dan weten we meteen hoe we boeken kunnen opzoeken en welke
boeken er voor ons zijn geschikt.
Als we dan lid mogen worden van onze ouders, dan kunnen we het al
helemaal zelf!

Verjaardagen in mei
1
1
3
5
5
5
6
8
9
11
12
13
14
16
20
22
23
28
31

Andries de Haan
Arnold van der Schans
Joris Oomen
Nienke Dekkers
Jayden van Geffen
Rowena Kreling
Mirthe Vos
Suzy Gijben
Marijke van der Lee
Sven van Wijgerden
Herwin van der Lee
Dianthe Ketelaars
Noa de Lacombé
Benita Mamar
Ruben van Halteren
Gitte de Putter
Rhodé Preesman
Levi van Halteren
Elias Ronner
Van harte
gefeliciteerd!!

Op woensdag 6 juni gaan we weer op pad! Dan naar het van der Valk
resutaurant in Zaltbommel. Waarom we daar heen gaan, verklappen
we nog niet!
Ouders die willen rijden, kunnen zich aanmelden via de groepsapp
bij de klassenouders.
Bruiloft meester Gerhard
Op donderdag 26 april is meester Gerhard getrouwd met Corinda.
Het was een prachtige dag!

Voor in de agenda:
Op dinsdag 26 juni van 11 tot 12 uur is er een High tea voor alle
hulpouders. De persoonlijke uitnodiging volgt nog!
Zendingsgeld in april
In april was het zendingsgeld voor de groepen 0, 1 en 2 € 22,80 en
voor de overige groepen € 32,90 . Hartelijk bedankt!!!

Een hartelijke groet van het team van de Bron

