Schooljaar 2017 - 2018
Belangrijke data:
9 april
Gastles zeevaart groep 7/8
11 en 12 april
verkeersexamen
17, 18 en19 april
CITO toets groep 8
Entreetoets groep 7
19 april
Excursie groep 4 naar
Noord-Brabants Museum
20 april
Koningsspelen
25 april
Excursie groep 8
eendenkooi
26 april
Bruiloft meester Gerhard,
alle leerlingen middag vrij
27 april –11 mei
M eivakantie
22 t/m 25 mei
Avondvierdaagse
24 mei
Schoolfotograaf
12 juni
Schoolreisje groep 0-1-2
13 t/m 15 juni
Kamp groep 8,
groep 0-1-2 vrij
21 juni
Schoolreisje groep 3 t/m 8
21 juni
Juffenfeest groep 0-1-2

Nieuwsbrief 8

De Paasvakantie ligt al weer achter ons. We mogen terugblikken op
een mooie Paasviering in de kerk, waar we hebben stilgestaan bij het
lijden van Jezus, maar ook het mooie nieuws van de opstanding!
CITO eindtoets groep 8
Van 17 t/m 19 april maken de leerlingen van groep 8 de jaarlijkse
eindtoets CITO. Het is elk jaar weer spannend voor de leerlingen. Een
advies aan de ouders: zorg er voor dat uw kind de avond tevoren op
tijd naar bed gaat, zodat hij / zij uitgerust het werk kan maken.
Tijdens de toets mogen de kinderen een versnapering nemen. Geef
echter niet teveel mee, want dan dreigt het de benodigde
concentratie weg te nemen.
Avondvierdaagse
Van 22 t/m 25 mei wordt de avondvierdaagse weer gehouden.
Reserveert u deze data vast in uw agenda? U heeft hierover inmiddels
informatie ontvangen.
Verandering schooltijden groep 1 volgend schooljaar
Vanaf volgend jaar zullen de schooltijden voor groep 1 gewijzigd
worden. Zij gaan dan voortaan alleen op maandagochtend naar school
en zijn de middag vrij. De dinsdag en donderdag gaan ze de hele dag
naar school. Woensdag en vrijdag gaan ze de ochtenden. Dit betekent
dus, dat de leerlingen van groep 1 niet meer de hele vrijdag vrij zijn.
Dit besluit is in overleg met de SCOB genomen, mede omdat veel
ouders dit wenselijk vonden.
Zendingsgeld in maart
In maart was het zendingsgeld voor de groepen 0, 1 en 2 € 31,70 en
voor de overige groepen € 127,35 . Hartelijk bedankt!!
Bruiloft meester Gerhard
Op D.V. donderdag 26 april hopen meester Gerhard en Corinda in het
huwelijk te treden. We vermelden vast dat alle kinderen dan ’s
middags vrij zijn. Groep 4 zal apart op de hoogte worden gehouden
van alle feestelijkheden.
Verkeer groep 7
Op woensdag 11 april en op donderdag 12 april wordt het
verkeersexamen afgenomen. Op woensdag 11 april vindt het
theoretisch examen plaats en op donderdag 12 april wordt het
praktijkexamen afgenomen. Voorafgaand aan het examen is zowel een
proefexamen theorie als praktijk afgenomen. Wilt u bovenstaande
data in de agenda zetten en ervoor zorgen dat ze de fiets
meenemen?

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Graag willen wij u het vakantierooster voor het volgende schooljaar
al vast bekendmaken:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hepi vakantie
Kamp groep 8
Zomervakantie
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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.
Gastles zeevaart
Op maandag 9 april heeft Hennie de Vries de leerlingen van groep 7
en 8 meegenomen in haar verhaal over beroep op zee, waarom zij
stuurman op zee werd en hoe leuk dit (bijna vergeten) beroep is. Het
doel van deze les was, het bekend maken van leerlingen met minder
gebruikelijke beroepen zoals stuurman, kapitein, matroos etc.
Excursie groep 8 naar de eendenkooi
op 25 april hoopt groep 8 voor natuur op excursie te gaan naar
Waardenburg: Het leven in de eendenkooi!
Entreetoets groep 7
In week 16 (17, 18 en 19 april) wordt op dinsdag- en woensdag- en
donderdagmorgen de entreetoets afgenomen. Donderdagmiddag en
vrijdagochtend zijn inhaalmomenten voor eventueel gemiste toetsen,
zodat we alles voor de vakantie kunnen afronden. In de week
voorafgaand ontvangt u hierover meer informatie.
Bedankje ZOA
De ZOA wil iedereen hartelijk danken voor de gift die zij ontvingen
doordat
heel
veel
leerlingen
klusjes
hebben gedaan om geld
op te halen. Deze
afbeelding hoort hier
bij:

Presentatie dakopbouw
groep 8
Bedankje Mercy Ships
In de bijlage sturen wij u een brief van Mercy Ships. Hierin bedanken
zij onze school hartelijk voor het opgehaalde geld tijdens de
kerstcollecte.

Data schoolreis
Graag willen wij u de data voor de schoolreis al vast bekendmaken.
De groepen 0, 1 en 2 gaan op dinsdag 12 juni 2018 met de bus op pad
en de groepen 3 t/m 7 op donderdag 21 juni 2018.

Verjaardagen in april
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Sjors Crijns
Renske Bouman
Nelleke Vos
Willemijn van der Lee
Geja Vink
Kris van de Werken
Celisa Bassa
Jesse van Dalen
Christian Kolbach
Eline Nienhuis
Annabel Reuken
Daniël Valk
Ciska den Oudsten
Nora Bel

Van harte
gefeliciteerd!!

Babynieuws
Op 18 maart is bij de familie Scherff een zoon en broertje geboren.
Zijn naam is Ties en hij is het broertje van Lotte, Alex, Eefje en Kee.
Wij feliciteren dit gezin van harte met de geboorte van Ties!
Er is nog een jongetje geboren, en wel in het gezin van de familie van
Lagen. Charlotte en haar broertje Olivier kregen er op 3 april een
broertje bij met de naam Nicholás. Ook van harte geluk gewenst!
Het Schansje bij studiedag
Kinderdagverblijf/BSO “Het Schansje” wil graag laten weten dat zij in
het geval van een studiedag op ‘De Bron’ bereid zijn om kinderen op
te vangen. Mochten werkende ouders in de problemen komen met
oppas tijdens een studiedag van ‘De Bron”, dan kunt u uw kind (ook
eenmalig) onderbrengen bij “Het Schansje”.
Koningsspelen
Dit jaar vindt de opening van de Koningsspelen 2018 op vrijdag 20
april plaats. De Koning en Koningin zullen deze landelijke
Koningsspelen openen, met het Koningsontbijt. Ook zal het Koninklijk
paar het startsein geven voor de opening van de Koningsspelen. Op
“De Bron” zullen wij met elkaar eerst het Koningsontbijt houden.
Daarna zullen wij met groep 2 t/m 8 naar het voetbalveld in Kerkwijk
gaan, om daar de Koningsspelen te houden. Hierover heeft u al
informatie ontvangen. We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen van
hulpouders, want zonder uw hulp kan het feest niet doorgaan! In de
bijlage ontvangt u voor het gemak nogmaals de reeds verstuurde
brief.
Excursie groep 4
Groep 4 hoopt op 19 april op excursie te gaan naar het NoordBrabants Museum. We krijgen een rondleiding langs alle prachtige
schilderijen en hebben daarna een workshop waarin we zelf echte
kunst gaan maken! Dit belooft een fantastische middag te worden!
Van de gebedsgroep
‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn
uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had
gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen
gevallen op het land.’ Jakobus 5:17
Wij moeten ons bewust zijn van de enorme kracht die in gebed zit.
Gebed is niet het laatste redmiddel waarna we grijpen. Zo van: We
hebben alles geprobeerd, maar niets heeft geholpen, we kunnen
alleen nog maar bidden. Gebed is het eerste waar we naar grijpen,
het is het beste wat we kunnen doen!
En daarom willen wij op woensdag 11 april om 8.30 uur op school
weer samen komen om te bidden voor onze school!
Wijziging kinderoefentherapeut
Jeline Bragt, de kinderoefentherapeut is voortaan niet op
vrijdagochtend, maar op maandagochtend werkzaam op onze school.
Vakantie
Van vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei is de meivakantie.
Op maandag 14 mei verwachten we alle kinderen weer op school.

Een hartelijke groet van het team van De Bron

