Schooljaar 2017 - 2018

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
€808,32. De kerstcollecte is bestemd voor “Mercy Ships”.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit prachtige doel.
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 7 februari a.s. weer 10-minutengesprekken.
Noteert u de datum vast?
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.
Groep 5
Op maandag 18 december ging groep 5 zingen in de Geref. Kerk
Vrijgemaakt in Zaltbommel. In deze kerk had een groep ouderen
een kerstbijeenkomst. Deze bijeenkomst werd afgesloten met het
zingen van kerstliederen door en met alle kinderen van groep 5. Juf
Ida speelde gitaar en piano, groep 5 zong uit volle borst en veel
ouderen zongen ook enthousiast mee. Na afloop kregen de kinderen
een compliment voor het mooie zingen en nog een lekker snoepje
om de keel te smeren.
Luizencontrole
Op woensdag 10 januari aanstaande zal er weer een luizencontrole
plaatsvinden. Wilt u geen gel in de haren doen en zorgen voor een
eenvoudige haardracht? Bedankt vast namens de controleurs!
Bijbelse Themaweek
Op maandag 15 januari beginnen we met de themaweek! Wie van
ons is er wel eens bang? Iedereen toch wel…..en dat kan voor zoveel
verschillende dingen zijn….(ziekte, ruzie, wat gebeurt er als ik…,
oorlog enz). De Heere God zegt in de Bijbel: Je hoeft niet bang te
zijn. Ik wil voor je zorgen en altijd bij je zijn, wat er ook gebeurt!
Daarover gaan we het deze week hebben. We horen verhalen uit de
Bijbel van mensen die ook bang waren. We zingen prachtige liedjes
en horen iets over kinderen die op de vlucht zijn in Afrika. Je hoeft
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niet bang te zijn! U ook niet trouwens, wist u dat? We hopen veel
kinderen en hun ouders ook te ontmoeten in de kerkdienst van 21
januari! Bent u/jij wel eens bang, kom luisteren, want God heeft
goed nieuws voor u/jou!
Adviseringsgesprekken
Alle ouders en leerlingen van groep 8 worden in januari en februari
in de gelegenheid gesteld om met meester Verhoeks te praten over
het type vervolgonderwijs, dat het beste bij de kinderen past.
EHBO groep 8
Voor groep 8 start de cursus jeugd-EHBO op donderdag 11 januari
Magda, Helma en Gerrianne verzorgen het praktische deel, bv.:
stabiele zijligging en verbandjes aanleggen. De theorie wordt door
meester Gijs verzorgd.
Eind maart is het theorie- en het praktijkexamen.
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
Sinds afgelopen maandag hebben we voor 15 uren per week Esther
Goedegebuure in dienst. Zij gaat voor ons werken als
onderwijsassistente. Ze zal haar werk voornamelijk in groep 3 gaan
verrichten.
Annemiek Evers heeft ook sinds 1 januari een benoeming bij de
Stichting SCOB. Haar standplaats is de Bron. Alle 6 scholen van de
vereniging kunnen bij ziekte op de maandag en dinsdag een beroep
op haar doen. Is er geen ziekte bij de SCOB dan gaat zij taken
verrichten op de Bron.
We wensen beide nieuwe mensen sterkte en Gods Zegen toe bij hun
prachtige taak.
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 €
18,65 en door de overige groepen € 87,15 meegebracht. Hartelijk
bedankt!!

Groep 5 zingt in
Zaltbommel

Nieuwe leerlingen
In januari zijn Levi Bouman, Joas Huisman en Chasin Kooyman
gestart op de Bron. Zij werden vier jaar en mochten voor het eerst
naar school komen!
In groep 2 hopen we in januari 2 nieuwe
leerlingen te
verwelkomen. Meteen na de kerstvakantie start Sirah de Koning. Op
22 januari verwachten we Zoë van der Heijden. We heten deze
leerlingen nu al vast van harte welkom en hopen dat ze het snel
naar hun zin hebben!
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Levi van Zanten
Niels Pruijsen
Eefje Scherff
Vince van Bergeijk
Hendrik de Jong
Amy van Tuijl
Sebe Nienhuis
Chasin Kooyman
Bart Bloos
Nienke de Haan
Twan de Koning
Marinthe van den Berg
Daan Pruijsen
Chloé van Stijn
Froukje van Wijgerden
Joas Huisman
Ruben van der Lee
Nick van Rheen
Mara van Tuijl
Aixi Lin
Lizelotte
Nieuwenhuizen
Van harte
gefeliciteerd!!

Babynieuws
In het gezin van de familie Bogerd is op 8 december 2017 een
dochter en zusje geboren. Vroeger dan verwacht, maar gelukkig
gaat het met moeder en dochter Ilse goed. Ook bij de familie
Dekkers is er sprake geweest van gezinsuitbreiding, met zelfs twee
baby’s tegelijk! Broertje Luuk en zusje Maud werden geboren op 10
december. Van harte gefeliciteerd!
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 Tini Hazenoot op 515 673.
Of kom (vrijblijvend) langs, op woensdag 10 januari om 8.30
uur op school.

Een hartelijke groet van het team

