Schooljaar 2018 - 2019

Nieuwsbrief 1

De zomervakantie ligt weer achter ons. We hopen dat u met uw
kind(eren) heeft genoten van een heerlijke en ontspannen
vakantie. We zijn blij en dankbaar dat we iedereen weer in
gezondheid mogen ontmoeten op school. We wensen iedereen
een goed en leerzaam schooljaar toe. Een heel aantal leerlingen
bezoekt vanaf deze week voor het eerst onze school. Van harte
welkom! We hopen dat jullie snel gewend zijn op onze school.

Belangrijke data:
23 augustus
luizencontrole
27 augustus
Informatieavond
groep 3 t/m 8
29 augustus
Open Ochtend
Gebedsgroep
5 september
luistergesprekken
10 september
Informatieavond
groep 1 en 2
4 oktober
Dierendag
12 oktober
Bovenbouw na 12
uur vrij
15-19 oktober
herfstvakantie

Opening schooljaar
Vrijdagmorgen 17 augustus jl. zijn we met het team bij elkaar
gekomen om het schooljaar te beginnen. We hebben met elkaar
nagedacht over een Bijbelgedeelte, gezongen en gebeden. Als
christelijke school vinden we het belangrijk God om Zijn zegen
te vragen. Daarna hebben we als team nog een
personeelsvergadering gehad om een aantal praktische zaken
door te nemen.
Nieuw ingekomen leerlingen
Naast de kinderen die op onze school zijn begonnen omdat ze
vier jaar werden, mochten we nog meer leerlingen welkom
heten. Allereerst is dat de familie Valenteijn. In groep 1 is
Florian gestart, in groep 3 Diederick en Annabelle kwam in
groep 4 voor het eerst op onze school.
In groep 2 heten we Evie van der Lee ook welkom in de groep.
Van harte welkom op onze school en we hopen dat jullie je snel
thuis zullen voelen!
Luizencontrole
Op donderdag 23 augustus zal er weer luizencontrole
plaatsvinden. Houdt u er rekening mee, liever geen gel of
ingewikkelde haardrachten in de haren van uw kind.
Schoolgids en kalender
Dit schooljaar delen we de schoolgids niet meer op papier uit. De
actuele schoolgids is te raadplegen op de website van de school.
De kalender zal naar verwachting in de loop van deze week of
volgende klaar zijn en aan de oudste kinderen mee naar huis
gegeven worden.
Studiedag
De datum voor één van de studiedagen die nog ingepland
moesten worden is inmiddels bekend. Op woensdag 27 maart zijn
alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van de SCOB.
Adressen van de kinderen
In de voorgaande jaren hebben we de adressen en de

telefoonnummers van klasgenoten beschikbaar gesteld aan de
ouders van de kinderen uit de desbetreffende groep. In verband
met de nieuwe privacy wetgeving mogen we dit niet meer
doen. Deze gegevens zullen ook niet meer in de informatiegids
van de kleuters vermeld worden.
Schooltijden
De school begint ’s morgens om half negen en ’s middags om
kwart over één. Wilt u er op letten dat kinderen op tijd zijn?
Als de bel gaat (vijf minuten van te voren) staan alle kinderen
in de rij, zodat we precies op tijd kunnen beginnen. Het
gebeurt nogal eens dat kinderen erg vroeg op school zijn. Wilt u
de kinderen niet te vroeg naar school sturen? ’s Morgens vóór
kwart over acht en tussen de middag voor één uur is het niet de
bedoeling dat de kinderen op het schoolplein komen. Tot die
tijd is er geen toezicht op het plein aanwezig!
Informatieavond
Op maandagavond 27 augustus vindt de informatieavond plaats
voor de groepen 3 t/m 8. Op maandag 10 september hebben
groep 1 en 2 de informatieavond. Zet u de datum vast in uw
agenda?
Luistergesprekken
Als school willen we dit jaar wederom luistergesprekken
houden Deze staan gepland op woensdag 5 september. U krijgt
hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging. Noteert u vast
deze datum? We vinden het belangrijk dat alle ouders aan de
gesprekken deelnemen.
Traktaties
Komend schooljaar willen we een wijziging aanbrengen voor
wat betreft het trakteren van een kind bij verjaardagen. Het is
altijd erg leuk om wat te mogen uitdelen als je jarig bent. We
hebben met het team besloten dat leerlingen in hun eigen klas
een traktatie mogen uitdelen. Bij voorkeur een gezonde
traktatie en niet al te groot. Daarnaast mogen leerlingen als ze
dit willen ook een traktatie voor de leerkrachten neerzetten in
de personeelskamer. Dit betekent dat ze niet meer alle klassen
rondgaan. We hebben hier voor gekozen, omdat dit meer rust
geeft in de klassen.
Eten en drinken
Zoals u weet is onze school officieel een gezonde school.
Daarom vermelden we nog even de afspraken over het eten en
drinken tijdens de ochtendpauze. Op maandag en vrijdag
mogen de leerlingen kiezen of ze fruit meenemen of eventueel
een (gezond) koekje. Op de dinsdag, woensdag en de
donderdag eten alle leerlingen fruit of groente. Het drinken
wat leerlingen meenemen, bij voorkeur water of anders een
drankje met weinig suikers. Zo blijven we met elkaar gezond
bezig!
Omgaan met elkaar
In de eerste weken van dit schooljaar houden alle leerlingen op
school zich bezig met het thema: omgaan met elkaar. In elke
groep worden er afspraken gemaakt: wat is een goede manier
om met elkaar om te gaan en wat niet. Deze afspraken worden
in de bovenbouw in een antipestcontract vastgelegd en door de
leerlingen ondertekend. We proberen zo met elkaar een goede
sfeer te scheppen in de groepen en op school.
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Gymkleding
Groep 1 t/m 2: Wilt u er voor zorgen dat uw kind een paar
gymschoentjes (voorzien van naam) op school heeft als het gaat
gymmen? Graag met klittenband of elastiek. Gymkleding is niet
verplicht.
Groep 3 t/m 8: Gymkleding: onder gymkleding valt een schoon
T-shirt, een korte broek of gympakje en gymschoenen.
Kinderen mogen niet gymmen in de kleding die ze die dag
aanhebben aan hebben in verband met de hygiëne. De
gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben omdat dat
zwarte strepen nalaat op de gymvloer. Wilt u erop letten dat
de gymschoenen niet buiten gedragen zijn en dat kinderen ze
zelf gemakkelijk aan en uit kunnen trekken. Wilt u regelmatig
controleren of de gymschoenen nog passen? Hartelijk dank!
Verschoningen kleuters
Op school kunnen wij nog wat verschoningen gebruiken. Vooral
bovenkleding, broeken en rokjes maar ook shirts.
Onderbroekjes zijn ook welkom. Graag diverse maten, van de
Ukkeklup tot en met groep 2. U kunt de kleding inleveren bij
één van de kleuterleerkrachten.
Klassenouder
Voor iedere groep zijn er op school één of twee klassenouders.
Zij helpen de leerkrachten met vervoer regelen bij excursies en
allerlei andere activiteiten. Voor groep 1 zoeken we nog een
klassenouder. Wilt u dat worden, geeft u dat even door aan de
juffen van groep 1?
Materialen
Regelmatig zijn er betrokken ouders die materialen sparen voor
school, zoals wc-rolletjes, potjes, doosjes, enzovoort.
Momenteel hebben we genoeg materialen in het magazijn.
Mocht u toch menen om bruikbare materialen te willen sparen
voor school, spreekt u dan de leerkracht van uw kind even aan
om te overleggen. Wanneer we door de voorraad heen zijn,
zullen we een nieuwe oproep plaatsen.
Bibliotheek op school
Onze school doet mee aan het project ‘De bibliotheek op
school’. De school verplicht zich hiermee om binnen haar
mogelijkheden leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid
binnen het onderwijsprogramma te stimuleren. De afgelopen
jaren zijn we hier al druk mee geweest, de komende periode
zetten we dit voort.
Logopedie op school
Graag wijzen wij u nogmaals op de mogelijkheid om uw kind
aan te melden voor logopedie op school via Logowaard, mocht
hier aanleiding voor zijn. U kunt voor informatie terecht bij de
logopediste op dinsdag, of een mail sturen aan
info@logowaard.nl
Kinderoefentherapeut op school
Ook willen wij u nogmaals wijzen op de kinderoefentherapeut
die op onze school spreekuur houdt. In de bijlage vindt u alle
informatie. Ook kunt u contact opnemen met de leerkracht van
uw kind, mocht u vragen hebben over kinderoefentherapie op
school.
Cursus Positief Opvoeden
In oktober zal er vanuit Buurtzorg Jong weer gestart worden met

een Cursus positief opvoeden (Tieners). Ouders van kinderen
tussen de 11 en 16 jaar, wonende in de gemeente Zaltbommel,
kunnen hieraan deelnemen. In de bijgevoegde flyer vindt u de
benodigde informatie.
Zending
Het zendingsgeld dat de kinderen ‘s maandags mee mogen
brengen, wordt elke maand geteld en in de eerstvolgende
nieuwsbrief vermeld. De groepen 1 en 2 geven hun geld aan de
Surinamezending en de Gereformeerde Zendingsbond en de
overige groepen hebben hun adoptiekind van de stichting Woord
en Daad.
Personele zaken
Juf Lydia Kant, de IB-er van onze school, is inmiddels met
zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede voorbereiding op
de komende periode toe! Juf Wilma Grandia van groep 6 gaat per
25 september met zwangerschapsverlof. Juf Talitha is inmiddels
bevallen van een dochter en hoopt per 22 oktober weer te starten
op de Ukkeklup.
Bedankje
Juf Anja heeft gevraagd om onderstaand stukje te plaatsen:
De laatste woensdag van vorig schooljaar nam ik afscheid van de
collega's en alle kinderen van De Bron. En wat hadden jullie leuke
dingen gemaakt, bedacht en ook gezongen! Wat was dat
ontzettend leuk. Ik heb er enorm van genoten! Toen waren er nog
meer cadeautjes: spelletjes en een boeken bon. In de vakantie
hebben we de spelletjes al gespeeld en ze zijn super leuk.
Lieve kinderen en ouders: Hartelijk bedankt voor dit
onvergetelijke afscheid!
Juf Anja
Overblijven
Even wat punten op een rijtje wat betreft het overblijven
-U kunt ervoor kiezen om per keer 1 EUR te betalen of een kaart
te kopen voor 20 EUR.
-Kiest u voor een kaart, dan graag het geld in een gesloten
envelop met de naam van uw kind(eren) erop meegeven. De
kinderen uit groep 1 en 2 mogen dit aan de juf geven.
-Als u uw kind(eren) laat overblijven hoeft u dit niet door te
geven aan één van de overblijfmoeders. Zit uw kind in groep 1 of
2, dan wel even aan de juf doorgeven.
Van de gebedsgroep:
Kom bidden voor de school op woensdag 29 augustus!
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ook het samen bidden als ouders/verzorgers - voor de school start weer. Als ouders /
verzorgers komen we graag bij elkaar om voor de school in brede
zin te bidden. We komen één keer in de maand hiervoor bij
elkaar. Dit doen we op de woensdagochtend (8:30 - 9:15 uur) in
een ruimte op school. We zingen samen een aantal liederen,
danken en bidden voor de leerkrachten, ouders en kinderen (dit
kan in stilte of hardop). Alle ouders zijn van harte uitgenodigd.
Kom ook gerust een keer langs om te oriënteren! De eerste
bijeenkomst hebben we op woensdag 29 augustus.
Voor meer informatie bel of mail Tini Hazennoot: 515673
Een hartelijke groet van het team van de Bron.

