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De herfst heeft volop zijn intrede gedaan en de herfstvakantie ligt
achter ons. Hopelijk kan iedereen weer uitgerust starten aan de
schoolperiode tot aan de kerstvakantie!
Belangrijke data:
1 november
Dankdag
7 november
Studiedag, alle
kinderen zijn vrij!
8 november
Inleveren
schoenendozen
8 november
Gebedsgroep
10 november
Schoolontbijt
5 december
Pietenfeest
21 december
Kerstvieringen:
middag groep 1 t/m 3
avond groep 4 t/m 8
22 december
v.a. 11 uur
kerstvakantie

Voorleeswedstrijd
Voor de vakantie hebben we in het kader van de
Kinderboekenmaand
een
voorleeswedstrijd
georganiseerd.
Voorafgaand was er in de groepen 3 t/m 8 een klassen-kampioen
gekozen. Deze mochten het de laatste donderdag voor de vakantie
tegen elkaar opnemen. Er zijn twee winnaars gekozen door de
jury. De winnaars zijn geworden Sanne Olieman uit groep 5 en Amy
van Tuijl uit groep 7.
Dankdag
Woensdag 1 november is het Dankdag. We hopen met de kinderen
van groep 3 t/m 8 van 9.00 uur t/m ongeveer 10.00 uur naar de
dankdagdienst in de kerk te gaan, de dienst wordt geleid door ds.
Van Zetten. Het thema is: “Blij verrast” vanuit handelingen 8 : 26
t/m 39. Ook de kinderen van groep 1 en 2 mogen met hun ouder(s)
naar de kerk. U moet ze dan wel zelf op komen halen. Er is een
oppasdienst voor de peuters in Eben Haëzer.
Wij wensen iedereen een gezegende dienst.
In de week van Dankdag gaan we in alle groepen een project
houden over deze geschiedenis. Op D.V. maandag 30 oktober is ds.
Van Zetten op school komen kijken hoe wij werken aan dit
thema. Hij zal tijdens de dienst op dit bezoek terugkomen.
Logopedie
Berthine de Koning komt i.p.v. op dinsdag 7 november, op
maandag 6 november i.v.m. de studiedag.
Actie 4 Kids
In alle groepen komen er al prachtig versierde schoenendozen
binnen! Je kunt de schoenendozen en de geldenvelop nog
inleveren tot woensdag 8 november.
Voor het vervoer van de dozen naar Andel op woensdag 8
november zijn we nog steeds op zoek naar een ouder die ons
daarbij wil helpen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Liesbeth
de Heer (groep 4, ldheer@pcbdebron.nl )
We hopen dat we er de komende dagen nog veel schoenendozen
bij komen!

voorleeswedstrijd

Fietsenkeuring
Ook dit jaar hebben we de fietsenkeuring weer gehad. Wat was de
opkomst ook dit jaar weer hoog! In totaal is 83% van alle gekeurde
fietsen goedgekeurd. Daar zijn wij als verkeersouders natuurlijk
erg blij mee. Bij deze willen wij de vrijwilligers bedanken dat ze
ons wilden helpen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne, Arina en Heidi
Studiedag
Op dinsdag 7 november is er een studiedag, alle kinderen van
onze school zijn de hele dag vrij.
Schoolontbijt
Vrijdagmorgen 10 november doen we weer mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Ontbijten is gezond en met elkaar in de klas is het
ook nog gezellig!
In het ontbijtpakket zitten geen wegwerpbordjes, -bestek, bekers en servetten. Zo houden we meer rekening met het milieu.
Wij vragen u de kinderen zelf hun eigen bord, beker en bestek
mee te geven. Naast het verse brood en allerhande beleg
ontvangen we ook kleurrijke placemats in het pakket.
Schoolfruit
Onze school doet dit schooljaar weer mee met de actie
“Schoolfruit”. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EUSchoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
gezellig! Dit betekent dat onze school vanaf week 46 (vanaf 13
november) tot en met week 15 in 2018 elke week drie
verschillende soorten groenten of fruit ontvangt voor elke
leerling. We eten dit tijdens de ochtendpauzes op de dinsdag,
woensdag en donderdag. We vinden het als school belangrijk dat
kinderen regelmatig verschillende soorten groenten en fruit eten.
Ook in de klassen zullen we hier aandacht aan besteden. U kunt
uw kind eventueel naar wens nog iets anders te eten meegeven
(maar wel groente of fruit!) op de dagen dat het schoolfruit aan
de leerlingen wordt uitgedeeld. Wel verwachten we van de
leerlingen dat ze eerst allemaal mee-proeven van het geleverde
schoolfruit. U ontvangt van tevoren een mail waarin staat welke
soorten groenten/fruit er geleverd zullen worden.
Bedankje “dag van de leraar”
Op donderdag 5 oktober jl. was de ‘dag van de leraar’. Het team
van “De Bron” is op die dag in het zonnetje gezet door een aantal
enthousiaste klassenouders. We kregen allemaal een heerlijke en
prachtige taart! Ontzettend bedankt, dit wordt enorm
gewaardeerd!
Bibliotheek assistenten
Wij maken op school gebruik van bibliotheek assistenten. Deze
kinderen hebben een korte cursus gehad en kunnen nu helpen bij
het registreren en uitlenen van boeken.
Dit jaar zijn Enrico, Lenn en Elvira uit groep 7 en Niels, Gitte,
Samantha, Kees en Nick uit groep 8 bibliotheek assistent. Ze
hebben allemaal hun certificaat gehaald en hebben er zin in.
Gefeliciteerd allemaal!

Zendingsgeld
In de maand oktober is door groep 1 en 2 een bedrag van € 28,95
opgehaald voor de zending. Door groep 3 t/m 8 is € 177,00
meegebracht voor onze adoptiekinderen. Hartelijk bedankt!!!
Het gebeurt nog wel eens dat kinderen hun zendingsgeld vergeten
zijn. Helpt u alstublieft uw kinderen eraan herinneren. Een goede
gewoonte, toch?!

Verjaardagen in
november
2
3
3
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6
7
7
9
10
12
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15
25
25
29

Sanne Olieman
Jessica van der Lee
Sara Westeneng
Naomi Bakker
Nigel Oomen
Igor Domagata
Esmeralda van
Lopik
Daniëlle van Zetten
Loena Westerlaken
Henrico van der
Steeg
Hadassah Koemans
Lukas Westeneng
Bente Keijnemans
Laura van
Rijnsbergen
Willem Olieman
Van harte
gefeliciteerd!!

Gebedsgroep, Bidden voor “de Bron”
D.V. woensdag 8 november komt de gebedsgroep weer bij elkaar.
We beginnen meteen om 8.30 uur in een ruimte van de school.
Wilt u / wil jij onze gebedsgroep komen versterken? Wees
welkom!
Voor meer informatie: bel Tini Hazenoot. (0418 515673)

Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

