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Ma 23 dec— Vrij3 jan Kerstvakantie

Agenda

Ma 13 jan—Vrij 24 jan Cito weken
Zo 26 jan

Kerkdienst Kerk en School

Vrij 14 febr

Extra vrije dag

Ma 17 febr—21 febr

Voorjaarsvakantie

Ma 24 febr

Studiedag (kinderen vrij)

Di 25 febr

Spreekavond
De Bron zorgt voor ontwikkeling.
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Vanuit de directie
Afscheid Ineke Baard administratief medewerker de Bron
In de maand december hebben we als team van de Bron afscheid genomen van Ineke van
de administratie van de Bron. Ineke werkt ook nog op de administratie van de Rank een andere Cambium school en zal hier mee door blijven gaan. Ineke wil zich vanaf nu focussen op
één school en niet meer op twee.
Voor Ineke heeft de Bron Dorien van Werven aangenomen. Hieronder stelt zij zich voor.
Dorien Van Werven nieuwe administratief medewerker de Bron
Ik ben Dorien van Werven, 35 jaar en sinds 22 november jullie nieuwe administratieve medewerkster. Na mijn MBO opleiding PDB heb ik zowel in het bedrijfsleven als de accountancy
gewerkt en nu in het onderwijs.
Samen met mijn man, een zoon van 5 en een dochter van 3 en een hond woon ik in Oldebroek. In mijn vrije tijd mag ik graag sporten en wandelen met de hond.
Met de komst van de kinderen is het fanatieke paardrijden wat ik vroeger deed op een lager
pitje komen te staan. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en sinds kort rijd ik samen met
de buurvrouw op haar paard.
Tot ziens op de Bron.

Dorien

Vanuit de directie
Nieuwbouw IKC Zuidwest
Ook hebben we in de maand december samen met de wethouder mevrouw Vos van de gemeente Oldebroek, een aantal leerlingen van basisschool de Bron en de Meidoorn, de bestuurders van beide stichtingen en vertegenwoordigers van de bouwbedrijven plechtig het
nieuwe bouwbord mogen onthullen. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het feit dat
de bouwbedrijven al gestart zijn met de eerste verdieping van ons prachtige nieuwe IKC
Zuidwest De Bron en de Meidoorn.

Vanuit de directie
Groep 1 instroom
Na de kerstvakantie start de Bron een groep 1 instroomgroep tot aan de zomervakantie.
Doordat de Bron een redelijke instroom heeft aan kleuters en hierdoor de huidige groepen 12 te groot zouden worden, is er voor gekozen om voor vijf dagen in de week te starten met
een groep 1.
Beide leerkrachten zullen zich in de volgende Nieuwsbrief verder aan u voorstellen. Voor nu
alvast de foto’s. Mocht u ze na de kerstvakantie tegen komen in het gebouw dan weet u in
ieder geval wie ze zijn.

Dorothé Bos

Mirjam de Heer

maandag-dinsdag-woensdag

donderdag en vrijdag

Vanuit de directie
Zwangerschapsverlof en -vervanging juf Anneloes
Eind januari zal juf Anneloes die op de Bron als onderwijsassistent werkt met zwangerschapsverlof gaan. Tot aan de zomervakantie zal juf Aly Heijenga haar als onderwijsassistent vervangen.
In de volgende Nieuwsbrief zal juf Aly zich verder aan u voorstellen. Voor nu hieronder een
foto van haar.

Juf Nynke en juf Wieteke
Voor juf Nynke en juf Wieteke zit het zwangerschapsverlof erop! Na de kerstvakantie komen
zij weer terug. Juf Nynke in haar rol als Schoolcoördinator en juf Wieteke in haar rol als IB-er
van de Bron.
Van juf Nathalie Jansen hebben wij als team van de Bron onlangs afscheid genomen. Zij
was als externe in haar rol als interim IB-er verbonden aan de Bron.
Bijlages





Flyer naschoolse activiteiten Wezep Hattemerbroek
Flyer GGD team jeugd gezondheid
Flyer GGD.
Bijlage Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019 de Bron

Allemaal een fijne kerstvakantie. Rust lekker uit en geniet van deze periode.
Elvrie Croes

GGefelciiiiiweejnenj

Kerstviering
Afgelopen woensdag hebben wij met de kinderen Kerst mogen vieren. Via deze weg, willen
wij alle ouders en kinderen bedanken voor de
aanwezigheid en gezelligheid. Wat heeft iedereen hard gewerkt om lekker gerechten en hapjes
te maken voor in de klassen en wat was het druk
op het plein met ouders die bleven hangen voor
koffie/thee/chocolademelk van de OWG. Bedankt allemaal!

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Spreekuur CJG
Ik ben Sandra van de Beek en werkzaam als jeugd en gezinswerker binnen het Centrum
voor Jeugd en Gezin Oldebroek. Ik verzorg het inloopspreekuur op de school van uw kind.
Hieronder staan de momenten waarop ik aanwezig zal zijn en waarop u van harte welkom
bent!
Opvoeden is vaak een leuke maar ook uitdagende klus waarbij je soms best tegen dingen
aan kunt lopen. Misschien vindt u dingen lastig of ziet u dat het niet goed gaat met uw kind
thuis of op school. Veelal kun je met je zorgen en vragen bij je familie, vrienden of buren
terecht. Wanneer dat niet kan of niet de juiste antwoorden oplevert, kan het fijn zijn om er
met een onafhankelijke professional over van gedachten te wisselen. Mocht u een vraag
hebben, dan bent u welkom op het spreekuur op school. U kunt binnenlopen, aanmelden
via school of rechtstreeks bij mij via: s.vandebeek@cjgoldebroek.nl

Spreekuur CJG op De Bron op de donderdagochtenden
in de even weken van 8.30 tot 9.30 uur.
16 en 30 januari
13 en 27 februari
12 en 26 maart
9 en 23 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni
2 juli

GGefelciiiiiweejnenj

Geachte ouders/verzorgers,
Wilt u thuis doppen gaan sparen? Het is voor
een goed doel, namelijk blinde geleidehonden.
We zijn in de klas begonnen met een onderzoek,
waar we een doel mee hebben. Ons doel is om
mensen te helpen die blind zijn. 3 meiden uit
groep 8 hebben deze actie gestart. Er zijn dozen
voor de doppen bij de kleuteringang en bij de ingang van groep 3 t/m 6, achter de verjaardagsbank. Het hele schooljaar lang kan u doppen
sparen. We hopen dat u ze gaat sparen!

Groetjes
Elize, Marije en
Rosanne uit groep
8a.

Het Team van CBS
De Bron wenst u
allen fijne
feestdagen

Filmnacht jeugdwerk Pauluskerk

Geschikt voor de kinderen
uit groep 7 en 8!

Peuter
opvang
De Bron
Kom gerust
een keertje
bij ons langs
Voor meer informatie
bel: 06-30150782 of kijk op
http://www.skgo

Fijne vakantie allemaal!

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

Nieuwe boeken zijn welkom !!

Bijbelrooster

CBS De Bron
Week 2: 6 t/m 10 jan 2020
Jij bent bijzonder

Berberisstraat 11
Postbus 48

Week 3: 13 t/m 17 jan 2020
De koning wordt gered

8090 AA Wezep

Week 4: 20 t/m 24 jan 2020
Ga je met mij mee?

www.bronwezep.nl

038 376 30 39

debron@stichtingcambium.nl
Week 5: 27 t/m 31 jan 2020
Wat niemand ziet
Week 6: 3 t/m 7 febr 2020
Wat heb je nodig?
Week 7: 10 t/m 14 febr 2020
Stop de storm
Week 9: 24 t/m 28 febr. 2020
Je zult zien

