Schooljaar 2018 – 2019
Belangrijke data:
5 december
Pietenfeest
20 december
13.30 Kerstviering
groep 1 t/m 3
20 december
19.00 Kerstviering
groep 4-8
21 december
Eerste uur vrij, v.a.
12.00 uur (!)
kerstvakantie
7 januari
weer naar school
28 januari t/m 1 febr.
themaweek schoolkerk- en gezinsdienst
3 februari
School- kerk- en
gezinsdiensten
1 maart
Bovenbouw middag
gewoon school!
4 t/m 8 maart
voorjaarsvakantie

Nieuwsbrief 4

Actie schoenmaatjes
Iedereen die heeft meegedaan aan de Schoenendoosactie, hartelijk
bedankt! We hebben een heleboel schoenendozen ingeleverd bij het
inzamelpunt in Andel. Daarmee kunnen dus heel veel kinderen mee
verrast worden! We willen Hans bedanken voor het wegbrengen van
de dozen!
Pietenfeest
Woensdag 5 december is het weer zover: het grote pietenfeest!
’s Morgens komen de pieten bij ons op school!! Op de voorschool en in
groep 1 t/m 4 is er een pietenfeest in de gymzaal, in de andere
groepen wordt aan het eind van de ochtend nog even bezoek
verwacht...
Kerstattenties
Voorgaande jaren hebben we met de kinderen van onze school altijd
een kerstattentie gemaakt, die we bij veel ouderen en alleenstaanden
in Bruchem hebben bezorgd. Wij kregen hiervoor een adressenlijst van
de kerk, waarop mensen vermeld waren die in aanmerking kwamen. In
verband met de nieuwe wet op de privacy is het helaas niet meer
mogelijk om die adressen op te vragen bij de kerk. Daarom willen we
het dit jaar wat anders aanpakken. Elk kind maakt op school toch een
kerstattentie en mag deze zelf uitdelen aan iemand die hij of zij kent.
Dit is bij voorkeur een oudere of alleenstaande, die erg blij zal zijn
met de kerstattentie. Het rondbrengen op de vrijdagochtend vóór de
kerstvakantie vervalt hiermede dus. De kinderen nemen de
kerstattentie zelf mee naar huis en bezorgen deze op hun eigen tijd.
Kerstfeest
We hopen donderdag 20 december met de groepen 4 t/m 8 het
kerstfeest te vieren in de Hervormde kerk in Bruchem. Het begint om
19.00 uur. Na afloop van de avondkerstviering bent u allen van harte
welkom om nog een drankje te drinken op het plein van de school
Voor de groepen 1, 2 en 3 is het kerstfeest donderdagmiddag 20
december, om 13.30 uur in de Hervormde kerk. Voor de allerkleinsten
is er ’s middags opvang tijdens de dienst in het lokaal van de
Ukkeklup, door juf Hetty. De kinderen lopen gezamenlijk met de
leerkrachten naar de kerk. Vanaf 13.15 uur kunt u uw kinderen in de
klas brengen. Na de dienst worden de kinderen in de klas verwacht,
waar hun boekje klaar ligt. Daarna is er voor de kinderen en hun
ouders warme chocolademelk met een kerstkransje. Daarna mogen de
kinderen met hun ouders mee naar huis.

Kerstvakantie
D.V. vrijdag 21 december mogen alle leerlingen een uurtje later
beginnen, ze hoeven pas om 9.30 uur op school te zijn. Om 12.00 uur
begint de kerstvakantie. We hopen op maandag 7 januari weer te
beginnen.
Geboortenieuws
Bij de familie van Steenbergen is op 1 november is Moos geboren. Hij
is het broertje van Sem (groep 1) en Lilly (Ukkeklup). Van harte
gefeliciteerd!
Cursus Buurtzorg Jong
Als bijlage ontvangt u een poster van Buurtzorg Jong, over de cursus
Positief Opvoeden. Van harte aanbevolen.
Van juf Josien
Wat was 31 oktober een mooie, zonnige dag. Ik zag er best tegen op,
maar wat hebben de kinderen, hun ouders en collega's hun best
gedaan om er een dag met een gouden rand van te maken.
Ik geniet nog steeds na van alle dingen die er op deze dag voorbij
kwamen. Ik wil dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft
meegewerkt. Het was in één woord geweldig.
een hartelijke groet van juf Josien
Overblijf
De laatste tijd zien de overblijfouders regelmatig dat kinderen
ongezond eten en drinken meenemen naar de overblijf. Bijvoorbeeld
cola, energy drank, koekjes, lolly’s enzovoort. Dit is uiteraard niet de
bedoeling. We willen u als ouders vragen hier aan mee te werken.
Meester de Boer is de klassen rond geweest om hier met de leerlingen
over te praten. Er is afgesproken dat er hooguit één klein snoepje per
leerling mag worden meegenomen, verder alleen brood en wat te
drinken. Groente of fruit mag natuurlijk altijd worden gegeten. Dank
voor uw medewerking!
Excursie groep 8
Groep 8 gaat op maandag 3 december ’s ochtends naar het
Prinsentuincollege in Andel voor een gastles.
Lezen in groep 4
Voor de kinderen van groep 4 is het heel belangrijk dat ze ook thuis
blijven oefenen met lezen en dat ze regelmatig voorgelezen worden.
Ze moeten op school steeds moeilijkere teksten lezen en ook het
leestempo gaat omhoog. Door ook thuis regelmatig hardop te lezen,
verbeteren de kinderen hun leesvaardigheden. Ga thuis eens op zoek
naar boeken die uw kind leuk vindt om te lezen, of breng eens een
bezoekje aan de bibliotheek!
Uitslag van de voorleeswedstrijd:
Donderdag 22 november zijn de voorleeskampioenschappen van onze
school gehouden. Zes klassenkampioenen vertelden welk boek ze
hadden uitgekozen om uit voor te lezen. Daarna lazen ze allemaal een
stukje voor.
De jury vond het best moeilijk 2 winnaars aan te wijzen, want alle
zes kinderen hadden hun stukje goed voorbereid en deden heel goed
hun best.
In de categorie groep 3 t/m 5
is Jonathan Bassa de
voorleeskampioen geworden.
Madelief Valk is de voorleeskampioen van groep 6 t/m 8 geworden.
Beide kampioenen kregen een boekenbon.

Vertrouwenspersoon
Sinds het vertrek van juf Josien heeft juf Trudy de taak van
vertrouwenspersoon op zich genomen. Begin december gaat ze de
groepen 4 tot en met 8 langs om met de kinderen hierover te
praten.
Hiervoor gebruikt ze de poster die als bijlage bij deze nieuwsbrief
zit.
Deze poster komt ook op het prikbord te hangen die naast de rode
brievenbus, in de gang richting de bovenbouw hangt. De brievenbus
is bedoeld voor de kinderen. Hier kunnen ze een briefje met hun
naam in doen als ze graag een praatje met de juf willen maken.
Mocht u als ouder van een kind uit groep 1 t/m 3 het idee hebben
dat er iets speelt waar de vertrouwenspersoon voor nodig is, dan
kunt u met uw kind naar juf Trudy gaan.
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Thomas Olieman
David Baron
Bertan van der
Steeg
Frank de Haan
Arina van Loon
Sanne Westerlaken
Bella Oomen
Mano van
Doesburg
Fleur van Ooijen
Levi Bouman
Ricardo Goedhart
Elliene Olieman
Elja Bel
Harm van Ooijen
Xander van de
Scheur
Mieke Vink
Noud de Koning
Fabian Pawelek
Luuk van Ooijen
Brett van Tuijl

Bibliotheek Bruchem.
We willen jullie aandacht vestigen op het feit dat er in de
Christelijke Bibliotheek te Bruchem veel boeken beschikbaar zijn
voor de jeugd. Er zijn ongeveer 3000 boeken voor de kinderen.
Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden. Je mag 3 boeken per
keer meenemen die je drie weken mag houden. Elke woensdag kun
je in de achterzaal van Eben-Haëzer terecht. De bibliotheek is
geopend van 16.00 tot 17.00 en van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ook in
de kerstvakantie.
Adoptiekinderen en zendingsgeld
Wij willen u eraan herinneren dat de kinderen elke
maandagochtend geld mogen meenemen. In groep 1 en 2 is dit geld
bestemd voor de zending, in groep 3 t/m 8 gaat het geld naar onze
adoptiekinderen. In november is door de twee jongste groepen €
22,95 en door de overige groepen € €115,59 meegebracht.
Hartelijk bedankt!!!
Van de Gebedsgroep
“Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort
uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot
Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen, die
van honger versmachten op de hoeken van alle straten.”
Klaagliederen 2: 19.
Op woensdag 12 december om 8.30 uur hoopt de gebedsgroep weer
bij elkaar te komen om te bidden voor school.
Lijkt het jou wat om met ons mee te bidden?
GRAAG, voel je altijd welkom!
Voor meer info: Zeina Dafesh (06-27403825).

Een hartelijke groet van het team van De Bron
Van harte
gefeliciteerd!!

