Schooljaar 2018 - 2019

Gezegend
Nieuwjaar!
De Heere zij voor u om u
de juiste weg te wijzen.
De Heere zij naast u om u
in de armen te sluiten en
te beschermen tegen
gevaren van links en
rechts.
De Heere zij achter u om
u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heere zij onder u om u
te troosten als u
verdrietig bent.
De Heere zij om u heen
om u te verdedigen als
mensen over u heen
vallen.
De Heere zij boven u om u
te zegenen.
Moge God zich over u
ontfermen.
Nu en altijd.

Nieuwsbrief 5

Kerstfeestviering
We zien terug op goede kerstfeestvieringen in de kerk. Het
Evangelie van de geboorte van de Heere Jezus mocht worden
verkondigd. De opbrengst van de kerstcollecte was maar liefst €562,
38. De kerstcollecte is bestemd voor het adoptiekindje van school,
via Woord en Daad.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit prachtige doel.
Bedankje van de voedselbank
Van de coördinator van de voedselbank ontvingen wij het volgende
bericht naar aanleiding van de inzamelingsactie vlak vóór de
kerstvakantie:
HEEL erg hartelijk bedankt voor de kratten met voedsel voor onze
afnemers. Wij zullen het volgende week uitdelen.
Voorspoedig 2019 voor de school en privé.
namens de voedselbank,
Jaap Gelderblom
Citotoetsen
In januari en februari worden er weer diverse Cito-toetsen
afgenomen in de groepen. Mocht de uitslag van de toetsen
zorgwekkend zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de
groepsleerkracht. De resultaten worden op het rapport vermeld,
tevens zijn er op
februari a.s. weer 10-minutengesprekken.
Noteert u de datum vast?
Adviesgesprekken groep 8
In januari vinden op 5 avonden de adviesgesprekken voor het V.O.
plaats. U wordt hier te zijner tijd voor uitgenodigd.
Excursie groep 8
Op donderdag 17 januari gaat groep 8 naar de Cambium DoeDag
locatie Buys Ballot. We worden om 8.45 uur verwacht. Na een
welkom en presentatie volgen de leerlingen 2 lessen. Om 11.15 uur
gaan we weer terug naar school.
EHBO
Op donderdag 10 januari 's middags is de 1e EHBO les. De leerlingen
krijgen een uur praktijkles gegeven door leden van de EHBO
Kerkwijk-Nederhemert en een uur theorieles gegeven door meester
Gijs. De volgende data zijn 24 januari, 7 februari, 21 februari, 14
maart en 28 maart. Op 4 april volgt het examen.

Belangrijke data:
9 januari
Gebedsgroep
28 jan t/m 1 februari
Bijbelse Themaweek
3 februari
Schoolgezinsdienst
6 februari
10-minuten
Gesprekken
7 februari
Rapport mee
4 t/m 8 maart

Voorjaarsvakantie
13 maart
Biddag
25 maart – 5 april
Projectweek
27 maart en 22 mei
studiedagen

Pietenfeest!

Groep 3
Groep 3 heeft alle letters geleerd! Dat betekent dat de kinderen
vanaf nu boeken kunnen gaan lezen. AVI Start of AVI M3 zijn prima
om mee te beginnen.
Datum studiedag
Misschien heeft u het al in de kolom met belangrijke data zien
staan: De datum voor de studiedag is bekend, woensdag 22 mei.
Tijdens deze dag ontvangt het team van de Bron een
Kanjertraining. Volgend schooljaar willen we graag met deze
methode gaan werken. De Kanjermethode is een methode die gaat
over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Groep 5
Na de kerstvakantie is Wieneke van Genderen begonnen aan haar
lio-stage in groep 5. We wensen Wieneke een gezellige en leerzame
tijd toe samen met de kinderen in groep 5.
Bijbelse Themaweek
In de week van 28 januari t/m 03 februari 2019 wordt de Bijbelse
Themaweek gehouden. Evenals vorige jaren willen wij op school de
relatie Gezin, School en Kerk voor de kinderen concreet maken.
De Bijbelverhalen die we deze week vertellen en de liederen die we
in de klas zingen, zijn afgestemd op het thema. Het thema voor dit
jaar is “FF anders”.
Er zal ook een informatiebrief worden samengesteld voor thuis. De
kinderen krijgen deze aan het begin van de projectweek mee naar
huis.
Ouderportaal
We merken regelmatig dat niet alle adres- en e-mailgegevens die
bij ons bekend zijn, actueel zijn. U kunt dit als ouders zelf
controleren en eventueel aanpassingen aan ons doorgeven. Dit kan
via het ouderportaal. Wilt u zelf even controleren of uw gegevens
kloppen? We ontvangen ook graag de nog ontbrekende adressen van
gescheiden ouders. Wilt u deze via het ouderportaal aan ons
doorgeven of gewoon per mail? Al vast hartelijk dank voor het
controleren. Mocht u geen inlogcode (meer) hebben voor het
ouderportaal, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
Personele zaken
Gelukkig gaat het met meester Gerhard weer een heel stuk beter.
Hij mag langzaam maar zeker zijn taken voor groep 4 op zich gaan
nemen.
Juf Mandalie is bezig met de laatste loodjes, voordat ze met
zwangerschapsverlof gaat. Met haar vervanging zijn we druk bezig.
We hopen op een goed nieuwjaar, waarbij uw kinderen veilig en
ongestoord onderwijs kunnen genieten.

Inzameling voor de
voedselbank

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 december is door de twee jongste groepen €
22,95 en door de overige groepen € 68,00 meegebracht. Hartelijk
bedankt!!

verjaardagen in
januari
8
11
14
15
15
15
18
19
20
20
20
21
25
28
31
31

Vince van Bergeijk
Sebe Nienhuis
Chasin Kooyman
Bart Bloos
Nienke de Haan
Twan de Koning
Stef Oomen
Marinthe van den
Berg
Daan Pruijsen
Chloé van Stijn
Froukje van
Wijgerden
Joas Huisman
Ruben van der Lee
Mara van Tuijl
Aixi Lin
Lizelotte
Nieuwenhuizen

Van de gebedsgroep
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht
aan verleend wordt. (Jacobus 5:16b) Ook namens de gebedsgroep
voor iedereen de beste wensen!
De christelijke opvoeding van kinderen is natuurlijk allereerst een
taak van de ouders en opvoeders zelf. Maar op de school wordt voor
een belangrijk deel de opvoeding bij de leerkrachten neergelegd.
Wat is het een groot voorrecht dat we als ouders mogen en kunnen
bidden voor het onderwijzend personeel, maar ook voor ouders en
de kinderen.
Je kunt als ouders thuis bidden voor de school maar het is geweldig
wanneer je kunt bidden samen met andere ouders. Het is Jezus zelf
die aan het gezamenlijk bidden een geweldig belofte verbindt: 'Als
twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het
ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in
hun midden'. (Matt. 18:19-20)
Als ook u/jij het verlangen hebt om met andere ouders te bidden
voor school, dan horen we dat graag, bel Zeina Bassa (06-27403825).
Of kom (vrijblijvend) langs, op woensdag 9 januari om 8.30 uur op
school.

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

