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De Bron zorgt voor ontwikkeling.
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Bag2School

Welkom
Bij de kleuters zijn Benthe Kroeze,
Amiinah Sharif Muriidi, Febe Witteveen,
Mila van Doorn, Jens Veldkamp,
Ruben van der Beek,
Tess Thomsen,
Louise Eghuizen en
Finn Smits begonnen.

We wensen jullie
een hele fijne tijd
bij ons op school !

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Juf Babette heeft samen met haar man Lennart een dochter mogen ontvangen, Febe.
Febe is het zusje van Ziva.
Door Hem bedacht
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt.
Zo overweldigend.
Zo onbeschrijfelijk.
Jij bent meer dan een wonder.

Jesse ter Beeke
heeft een broertje gekregen: Sem.
Michiel en Angela
hebben op het kaartje laten zetten:
Uit onze liefde
Uit onze dromen
Uit Gods handen

Mara en Ise van de Wetering hebben een
broertje gekregen: Stan.
André en Linda schreven op het kaartje:
Lief, klein, uniek, bijzonder
Gods wonder !

Allemaal van harte gefeliciteerd !

Wij wensen iedereen Gods Zegen
in de opvoeding !

Beste ouders/verzorgers en kinderen

Nog een nieuw gezicht op De Bron! Vanaf het begin van dit
schooljaar zal ik op school aanwezig zijn om het Management Team (MT) op De Bron te ondersteunen vanuit Stichting Cambium. Bij deze zou ik mij graag aan u en jullie voor
willen stellen.

Mijn naam is Iwan Brink. Ik ben 37 jaar oud en woon samen met mijn vrouw Zana
in Zwolle. Daarnaast ben ik vader van twee prachtige dochters, Lena (10 jaar) en
Mila (7 jaar). Naast mijn werk ben ik graag op allerlei manieren sportief bezig. Loop
graag hard, maar doe ook aan triathlons en mag mij inzetten voor de City Swim in
Zwolle.

De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt op een SBO school in Ommen, de Johan Seckel. Ik heb daar alle groepen bijna onder mijn hoede gehad, maar de afgelopen jaren was ik leerkracht groep 8. Daarnaast was ik coördinator van de werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling en mocht ik mij bezig houden met het ontwikkelen van effectief en opbrengstgericht onderwijs.

Aankomend jaar zal ik dus, op verschillende dagen, te vinden zijn op De Bron,
maar zal ik ook bovenschoolse activiteiten gaan uitvoeren op andere scholen binnen Stichting Cambium. in november ga ik starten met de opleiding 'Leidinggeven'
aan hogeschool Windesheim. Een mooie uitdaging naast deze afwisselende baan
binnen de stichting.

Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe avontuur en alles wat te wachten staat. Een hele verandering, maar vooral een uitdaging die mij nieuwe kansen op ontwikkeling
gaat bieden. Wie weet tot snel!

Iwan Brink

Studiedag pleinwachtvrijwilligers

Op maandag 10 september mocht ik (Nynke) aansluiten bij een training
voor onze pleinwachtvrijwilligers. Zij kwamen een hele dag op school
voor een studiedag speciaal over pleinwacht lopen. Vanuit de CEDgroep kwam een extern deskundige om de pleinwachtouders een stukje theorie uit te leggen over gedrag van kinderen. Daarnaast hebben
we het met elkaar gehad over de praktijk. Hieruit zijn mooie punten
naar voren gekomen waarover we al tevreden zijn met elkaar en ook
punten die we samen willen verbeteren. Ook Elvrie Croes (dir) was erbij, zo kunnen we met MT, leerkrachten en vrijwilligers goed samenwerken!
We kunnen terugkijken op een hele waardevolle studiedag. Vanuit het
MT en ook namens de leerkrachten willen we de ouders bedanken
voor hun aanwezigheid en input op die dag. We zijn ontzettend blij dat
de pleinwacht op een goede manier functioneert en we waarderen de
inzet van deze ouders enorm!
Nynke van der Eijk- Schrijver
Schoolcoördinator

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Mieke Messie en ik ben de leesconsulent van jullie school. Ik
zorg in overleg met het schoolteam voor een ruime en gevarieerde collectie
boeken op school.
Als leesconsulent laat ik kinderen door middel van activiteiten kennismaken
met verschillende soorten boeken en ik geef daarnaast lessen mediawijsheid.
Als uw kind met meer plezier leest heeft dat voordelen!
Door het lezen van boeken en verhalen over andere culturen wordt de wereld
van uw kind groter. Uw kind leert bovendien (informatieve) teksten steeds beter begrijpen en kan daardoor makkelijker leren. De taalvaardigheid van uw
kind zal toenemen. Dit is o.a. een voorwaarde voor een goed gebruik van de
computer. Dus is het een kleine stap voor uw kind om beter te leren omgaan
met internet, sociale media en games.
Is uw kind al lid van de bibliotheek?
Bezoek dan regelmatig de bibliotheek met uw kind.
Door meer (samen) te lezen wordt uw kind beter in taal!
Samen met de Bibliotheek Noord Veluwe staat de school van jullie kinderen
voor leesplezier!
Mieke Messie

Bag2School
Zomerkleding opgeruimd (nog even weekje wachten….) en warmere kleding in de kast. Kortom: tijd voor
Bag2School !
Bag2School is een organisatie die kleding, schoenen, gordijnen, handtassen en lakens ophaalt bij o.a.
scholen en deze naar Oost Europa brengt. Daar worden de goederen verkocht. Voor elke kilo aan opgehaalde kleding ontvangt De Bron 30 cent. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Wat mag er niet in de tas:
Vuile of natte kleding / gescheurde of beschadigde kleding / enkele schoenen / afgeknipt materiaal /
matten / tapijten / kussens / dekbedden / snuisterijen / bedrijfskleding / industriële gordijnen / industrieel beddengoed.
Op dinsdag 16 oktober om half 9 komt Bag2School weer naar onze school.
Kinderen kunnen ook naar opa / oma, oom / tante om daar kleding op te halen voor een supergrote
opbrengst !
Via uw kind ontvangt u een zak waarin u alle kleding kunt doen. Mocht u te kort hebben aan 1 zak dan
zijn er op school nog meer zakken. De kleding mag ook in andere zakken meegegeven worden. De zakken kunnen uiterlijk dinsdagmorgen 16 oktober half negen mee naar school en bij de hoofdingang leggen. Eerder mag ook—dan even voor in de hal leggen.

Voor de vakantie kon helaas onderstaande foto weer gemaakt worden van het kleuterfietsenhok. De bedoeling is dat de kleuters gewoon hun fietsjes kunnen pakken en daarbij geen last
hebben van geparkeerde fietsen van ophalende ouders.
Graag rekening mee houden.

Peuter
opvang
De Bron

Denkt u aan het
eenrichtingverkeer
in de Vuurdoornstraat ?

Kom gerust
een keertje
bij ons langs
of neem een kijkje op onze
groepspagina: bronwezep.nl/
groepsoverzicht/
peuteropvangdeBron
Voor meer informatie
bel: 06-30150782 of kijk op
http://www.skgo

Incasso ouderbijdrage
De automatische incasso van de ouderbijdrage wordt op 2 oktober uitgevoerd. Het bedrag
is, net als voorgaande jaren, € 24,- per leerling. Meer informatie over de ouderbijdrage
vindt u op de kalender.
Wanneer u geen machtiging hebt afgegeven,
ontvangt u via de mail een rekening.

Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze site www.bronwezep.nl

Bijbelrooster

onder Ouders en Onderwijs

Week 36: 3 t/m 7 september 2018
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15
Week 37: 10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
Week 38: 17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Week 39: 24 t/m 28 september 2018
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26
Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

CBS De Bron
Keizersweg 2
Postbus 48
8090 AA Wezep
038 376 30 39
www.bronwezep.nl
debron@stichtingcambium.nl

