Schooljaar 2018 - 2019
Belangrijke data:
4 maart t/m 8 maart
Voorjaarsvakantie
12 maart
Bureau Halt groep 8
19 maart
Excursie groep 5
22 maart
Hoedje van papier
groep 2
25 maart t/m 5 april
Project over landen
26 maart
Excursie groep 6
27 maart
Studiedag, alle
groepen vrij
27 maart
Schoolvoetbal groep 8
4 april
Presentatie avond project
4 april
EHBO examen
13 maart
Biddag, uitnodiging
Volgt

Nieuwsbrief 7

Adoptiekinderen en zendingsgeld
Elke maandagmorgen mogen de kinderen wat geld geven. Van de
opbrengst van deze giften kunnen we een aantal kinderen in armere
delen van de wereld in de gelegenheid stellen om ook naar school te
gaan. Het geld dat door groep 0, 1 en 2 opgehaald wordt is bestemd
voor de zending; in de maand februari is door hen € 16,20 en door
de overige groepen is € € 101,78 meegebracht. Heel hartelijk
bedankt!!!
Opbrengst collecte school-kerk-gezinsdienst
De collecten van 3 februari (ochtend en avond) hebben samen
€ 668,00 opgebracht voor Bulgarije. Hartelijk dank voor uw gaven!
Opbrengst stroopwafelactie
De opbrengst van de stroopwafelactie voor Bulgarije is bekend. Er is
een bedrag opgehaald van € 1.763,- Wat een fantastisch bedrag!
Hartelijk dank aan alle kopers en verkopers!
Excursie voor groep 5 en 6
Groep 5 gaat op dinsdagmorgen 19 maart en groep 6 op
dinsdagmorgen 26 maart op excursie naar het Regionaal Archief
Rivierenland in Tiel. Ze volgen daar de bezoekles 'Voor altijd
bewaren'. Waarom bewaar je? En waarom niet? Een archief bewaart
wat niet vergeten mag worden. Maar wat is dat dan? Welke keuzes
maak je? Wat zou jij bewaren voor de toekomst? Welke bronnen zijn
betrouwbaar? Achter iedere bladzijde, ieder papiertje zit een
verhaal: iemand heeft dit ooit opgeschreven. En als je dan iets wilt
bewaren, hoe doe je dat dan? De leerlingen gaan in groepjes aan de
slag met diverse bronnen: bewaren ze dit wel of niet? Waarom dat
ene stuk wel, en dat andere niet? Daarnaast nemen ze een kijkje in
het depot van het archief en ervaren ze hoe het archief al die
verhalen bewaart.
Cultuurcommissie
De Cultuur Commissie Bommelerwaard heeft voor de Bron
onderstaande activiteiten op het programma staan.
Groep 1 en 2 gaan op vrijdag 22 maart aan de
slag met “Hoedje van papier”. Ze gaan dan
kijken naar tekeningen van Fiep Westendorp. En
ze gaan zelf een prachtige hoed maken! Misschien
kunnen jullie hem daarna allemaal opzetten als
je weer naar huis gaat!

Vervolg belangrijke data:
16, 17 en 18 april
CITO toets groep 8
12 april
Koningsspelen

Groep 3 en 4 gaan kleien op donderdag 21 maart. Ze gaan van
rivierklei kleine kriebelbeestjes maken! Wat zal dat mooi worden! En
leuk natuurlijk….lekker kleien!
Op 19 en 26 maart gaan groep 5 en 6 nadenken over waarom je
dingen bewaart. Ze bezoeken daarvoor het Regionaal Archief
Rivierenland in Tiel. Dat zal zeker spannend worden!

19 april t/m 3 mei
meivakantie

En natuurlijk worden groep 7 en 8 niet vergeten. Zij gaan maandag
15 april naar Kamp Vught.

We wensen de verschillende groepen goede en leerzame uitstapjes
met elkaar!
Project
Van 25 maart tot en met 5 april werken we schoolbreed aan een
project. Het thema is dit keer “Landen”. Op donderdagavond 4 april
is er een presentatie-avond voor belangstellenden. Een uitnodiging
volgt nog.
Studiemiddag
Op woensdag 27 maart is er een studiedag voor de groepen 0 t/m 8
gepland. Daarom zijn deze groepen de hele dag vrij. Het thema van
de studiedag is “groepsplannen”. De Ukkeklup is gewoon open!
Biddag
D.V. woensdag 13 maart mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8
's morgens naar de kerk. Als uw keuze voor het wel of niet meegaan
naar de kerk van uw kind(eren) anders is dan met dankdag afgelopen
najaar, graag even doorgeven aan meester De Boer. De kinderen van
groep 0, 1 en 2 blijven op school. De ouders die naar de kerk gaan en
hun kleuter mee willen nemen, kunnen hun kind op school ophalen.
De kerkdienst begint om 9.00 uur en duurt ongeveer een uurtje.
Het thema is “Wat vraag jij” en het centrale Bijbelgedeelte is 1
Koningen 3: 1-15. Op school wordt er ook over het thema gewerkt en
gesproken.
Parro
Groep 2 en groep 5 hebben in de afgelopen periode de app Parro
uitgeprobeerd. Dit is een toepassing die in de communicatie vanuit
school naar ouders voorziet. Hiermee kunnen we onder andere op een
veilige manier foto’s delen, berichten sturen en oudergesprekken
plannen. Zowel ouders als leerkrachten zijn hier erg positief over.
Daarom is besloten dat we met de hele school gaan werken met de
Parro app. U ontvangt hierover later meer informatie.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zullen de Koningsspelen voor alle groepen
gehouden worden . Noteert u de datum vast? We hebben vast nog
wel wat hulp nodig!
Verjaardagen in maart
1
3
3
4
6
8
10
12
12
12
14
15
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18
22
22
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30
30

Kacper Btaszczak
Giovanni van
Lopik
Mare van der Wal
Tim Murray
Bertho de Koning
Ashley Oomen
Gerben van der
Lee
Joanna van der
Lee
Lars Murray
Marjanne
Olieman
Eric Olieman
Claudia Kolbach
Sophie Oomen
Martyna Kałas
Lisa van der
Meijden
Amelka Brambor
Brent Sinke
Aline Weijer
Jalenca Kreling
Charlotte van
Lagen
Van harte
gefeliciteerd!

Avondvierdaagse
Van de commissie Avondvierdaagse kregen wij de datum voor de
Avondvierdaagse al vast door. Deze wordt gehouden van 21 t/m 24
mei, zet u de datum vast in uw agenda? De commissie kan ook nog
wat versterking gebruiken! U kunt zich hier voor aanmelden bij
Annemarie Bronk (06) 13 70 76 69 of Heidi Murray (06) 29 50 81 61.
Schoolfotograaf
Wij willen u al vast de datum bekendmaken dat de schoolfotograaf
komt. Dat zal zijn op 28 mei, er worden dit keer klassenfoto’s en
portretten gemaakt.
Personele zaken
Op 19 maart hoopt Lydia Kant weer terug te keren na haar
zwangerschapsverlof.
Gebedsgroep
Op woensdagmorgen 20 maart a.s. willen we een open ochtend
houden, zodat iedereen die daar belangstelling voor heeft, zich
vrijblijvend kan oriënteren op het gebedswerk. Komt u/jij onze
gebedsgroep (eenmalig) versterken… GRAAG, voel je altijd
welkom! Wilt u/jij wat meer informatie? Bel Zeina Bassa (0627403825). Wees welkom op woensdag 20 maart van 8.30 t/m
9.30 uur op onze school!

Een hartelijke groet van het team van De Bron

