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nieuwsbrief - cbs De Bron

Ma 27 aug Eerste schooldag
Do 6 sep

Startactiviteit
Van 18.30 tot ong 20.00 uur
Voor alle kinderen, ouders, opa s en oma’s,
iedereen is van harte welkom

De Bron zorgt voor ontwikkeling.

In deze uitgave


Gemeente: verandering
verkeer Vuurdoornstraat



Startactiviteit

Gewoon beginnen
Als ik nou eens begin met
Een vriendelijk woord
Een glimlach
Een arm om de schouder
Een gedachte aan jou
Als ik nou eens doorga met
Een positief woord
Een belonend gebaar
Een aardige knipoog
Een moment van aandacht
Als ik me nou eens voorneem om
Positief over jou te denken
Je als Gods wezen te zien
te begrijpen dat je niet mijn bezit bent
te erkennen dat je een geschenk bent
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
En wat een mooie week
Een schitterende dag
Een heerlijk moment

Als ik daar nu eens mee begon
Chris Lindhout

Start nieuw schooljaar
Maandag gaat de school weer beginnen. Wij hopen dat jullie een fijne vakantie
hebben gehad.
Het team is in de afgelopen week al weer begonnen. Ieder heeft zijn of haar klas
weer klaargemaakt voor het nieuwe schooljaar. Donderdag werd er een studiedag
gehouden.
Voor alle nieuwe ouders en verzorgers, maar ook voor alle anderen waarbij de informatie na zes weken een beetje is weggezakt, hebben we een nieuwsbrief gemaakt met een paar belangrijke punten voor het schooljaar begint.
Afgelopen schooljaar hebben we geprobeerd om het naar binnen gaan te organiseren via het staan op de stip. Dit heeft zijn goede kanten maar ook minder goede
kanten. Bij de evaluatie bleek dat het team het graag op een andere manier wil
gaan doen. Ook veel kinderen hebben dit aangegeven. Vanaf maandag gaat dit
dus veranderen. We laten de gekleurde tegels liggen maar gebruiken ze niet meer
voor het maken van rijen.
Beide buitendeuren gaan om 5 voor half 9 open. De kinderen mogen dan naar
binnen. Voor schooltijd is er geen pleinwacht. Ouders zijn verantwoordelijk voor
hun kinderen tot de deur open gaat. Om half 9 begint de school en moeten alle
kinderen in de klas aanwezig zijn.
Bij de kleuters mogen de ouders mee naar binnen. Ook zal er een overgangsperiode zijn voor de kinderen in groep 3. De leerkracht zal dit zelf met de ouders communiceren. Voor de andere kinderen geldt: zelfstandig naar binnen gaan. De leerkracht is in de groep aanwezig om de kinderen op te vangen. De kinderen gaan
direct aan hun taak. Binnen is beginnen.
Korte dringende boodschappen kunnen doorgegeven worden aan de leerkracht,
ook voor schooltijd. Op dat moment heeft de leerkracht echter geen tijd voor een
uitgebreid gesprek. Hij/zij heeft dan de verantwoording voor de kinderen. Wel kunt
u op dat moment een afspraak maken voor ’s middags na schooltijd of later.
We kijken er naar uit om iedereen maandag de school weer in te zien stappen !
Wij bidden elkaar een gezegend schooljaar toe.

Elvrie Croes
Beste ouders, kinderen, collega’s en anderen. Voor een schooljaar start ik nu als directeur
op de Bron. Ik kan mij voorstellen dat jullie benieuwd zijn wie Elvrie Croes is. Ik ben 55 jaar,
getrouwd en vader van 3 dochters die in de twintig zijn. Mijn echtgenote en ik wonen in Nijmegen. Onze kinderen zijn al het huis uit.

Halverwege de jaren ’80 ben ik mijn loopbaan begonnen als leraar basisonderwijs in Nijmegen en omgeving. Daarna ben ik Onderwijskunde gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en begin jaren ’90 afgestudeerd. In die periode was ik schooldirecteur in
het primair onderwijs in Rotterdam en heb ik voor een Rotterdams schoolbestuur 2 maal
een school onderwijskundig weer op het juiste spoor gekregen.
Hierna ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan en ben ik gaan werken voor een Onderwijsbegeleidingsdienst in het oosten van het land als Senior Adviseur Beleid Management &
Organisatie en Taakgroepleider ICT. Vanuit deze functie heb ik vele directeuren en teams
in het PO mogen adviseren, begeleiden en ondersteunen. Na deze periode ben ik Inspecteur in het Onderwijs geworden en heb vele scholen mogen visiteren.

Ik ben een man van de uitdagingen en besloot het Hoger Beroepsonderwijs in te gaan. Ik
heb leiding gegeven aan een Onderwijskundige Stafdienst van een Hogeschool in het Oosten van het land. Hier heb ik een herstructurering mogen leiden en ben ik na succesvolle
voltooiing hiervan vertrokken naar een andere Hogeschool in het zuiden van het land, om
daar als leidinggevende van een Academie opnieuw een onderwijskundig organisatievraagstuk op te pakken en daar leiding aan te geven. Nadat dit was afgerond ben ik gaan werken
als Vestigingsmanager voor een Administratiekantoor in het onderwijs. Hier was ik volledig
eindverantwoordelijk voor dit kantoor. Werkprocessen als de financiële administratie, personeel en salarisadministratie, HRM-advies, financieel advies behoren tot de standaard
werkzaamheden.
Ik ben een Onderwijskundige die inmiddels aan vele kanten van de
onderwijstafel heeft gezeten in diverse rollen. Van leraar, Adviseur tot
leidinggevende. Mijn passie is zorgen dat het onderwijs kwalitatief
goed georganiseerd is en op die wijze ook excellent gegeven kan worden. Om die reden ben ik ook altijd na mijn tijd bij de Inspectie van het
Onderwijs audits blijven uitvoeren in het PO. Ik word hier op naam
voor gevraagd door het onderwijsveld.
Vanuit bovenstaande werkervaring zet ik mij dit schooljaar graag in
voor de leerlingen, de ouders en de medewerkers van de Bron. Ik zal
2,5 dag in week, wisselend door de week, aanwezig zijn op de Bron.

Hallo allemaal,
Geen nieuw gezicht, maar wel een nieuwe functie voor mij. Na heel
wat jaren als leerkracht te mogen werken hier op de Bron, ben ik nu
begonnen aan een nieuwe uitdaging. Samen met Elvrie en Wieteke
neem ik plaats in het Management Team. Ik zal de functie van schoolcoördinator gaan vervullen en daarbij veel taken van juf van Dorp
overnemen. Waar u eerder voor naar juf van Dorp ging, kunt u nu naar
mij komen. Dus kom voor vragen, mededelingen en overige zaken gerust bij me langs!
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Op die dagen ben
ik aanwezig op school en ook aanspreekpunt voor u. Vanaf november
ga ik de opleiding “Leiderschap” volgen op het Windesheim, hierdoor
zal ik vanaf dan niet elke dinsdag aanwezig zijn. Op de momenten dat
ik er niet ben, kunt u terecht bij mijn collega’s van het MT.
Ik kijk met veel enthousiasme uit naar het
komende schooljaar en zal veel van jullie gaan
ontmoeten en spreken. Tot dan!
Nynke van der Eijk- Schrijver
bouwcoördinator cbs de Bron

Beste ouders/ verzorgers,
Dit schooljaar start ik als intern begeleider op basisschool de Bron.
Voor mij een fantastische uitdaging waar ik heel erg veel zin in heb.
Middels deze nieuwsbrief wil ik mij eerst even aan u voorstellen.
Mijn naam is Wieteke Klijnstra. Ik ben 33 jaar oud.
Samen met mijn man Geert Klijnstra woon ik in Zwolle.
Wij hebben samen twee kinderen Roos ( 4 jaar) en Bram (2 jaar).
Tot afgelopen zomer heb ik 12 jaar op de Wendakker in Stadshagen gewerkt als leerkracht
van diverse groepen en de laatste jaren in groep 8. Ik heb met succes de opleiding tot intern
begeleider afgerond en heb daarna mijn diploma voor de master opleiding taal- en dyslexiespecialist behaald op Windesheim. Op de Wendakker heb ik op verschillende manieren mee
mogen draaien in het maken van beleid onder andere door mijn rol als taal coördinator.
Mijn nieuwe functie op de Bron zie ik als een mooie nieuwe
kans. Ik hoop mij met veel passie en enthousiasme in te
zetten voor de kinderen, ouders en de school.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag en ik
zie u dan ook graag, indien gewenst, op deze dagen verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Wieteke Klijnstra

.

Vakantieplanning cbs De Bron 2018-2019
Herfstvakantie

22-okt

t/m

26-okt

Kerstvakantie

24-dec

t/m

4-jan

Voorjaarsvakantie
Paasvakantie en
meivakantie

15-feb

t/m

22-feb

19-apr

t/m

3-mei

Hemelvaart

30-mei

t/m

31-mei

Pinksterweekend

7-jun

t/m

11-jun

Zomervakantie

22-jul

t/m

30-aug

Studiedagen: 21 september, 8 oktober en 18 maart

Op de kalender is een verkeerde datum terecht gekomen:
De voorjaarsvakantie begint al op vrijdag 15 februari.
Dus niet pas op die maandag !

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Kanjertraining
Op school werken we volgens de kanjertraining.
Wat waren ook al weer de kanjerafspraken die we hebben geleerd?
Weten jullie het nog??
Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt..
1. Zeg dat je het niet leuk vindt en vraag de
ander te stoppen.
Gaat het door?
2. Ga iets anders doen. Stap naar je maatje
of je maatje stapt naar jou.
Gaat het door?
3. Ga naar je juf of meester. Die grijpt in.

Met deze afspraken gaan we weer verder oefenen plus daarbij de leuke
werkvormen om andere sociaal emotionele vaardigheden te oefenen en
te leren.

Startactiviteit
Na een eerste week van weer wennen aan het schoolleven staat
er in de tweede week een startactiviteit gepland.

Op donderdag 6 september om 18:30 uur is de formele start van
het nieuwe schooljaar. Een goed moment om gezellig kennis te
maken met alle meesters en juffen. En om de andere ouders te
ontmoeten.

We willen er een leuke avond van
maken voor ouders en kinderen
met een foto puzzeltocht door de
wijk. Aan het einde van deze foto
puzzeltocht kunnen jullie met een
kopje koffie en wat lekkers met elkaar napraten.

U komt toch ook? Gezellig. We ontmoeten u graag!
Het duurt ongeveer tot 20:00 uur.

Instellen eenrichtingverkeer
in de Vuurdoornstraat
De gemeente wil in de Vuurdoornstraat, voor een betere geleiding
van het verkeer en de veiligheid, eenrichtingverkeer instellen.
De maatregel gaat er zo uit zien dat autoverkeer wel vanaf de Keizersweg de Vuurdoornstraat in mag rijden, maar deze straat niet
meer uit mag richting Keizersweg. Dit verkeer moet dan via de Hazelaarstraat of Sneeuwbesstraat verder rijden.
Fietsers en bromfietsers worden van deze verkeersmaatregel uitgezonderd. De bedoeling is dat de maatregel in gaat zodra de
school weer begint na de zomervakantie.

Gymrooster
Helaas was het gymrooster dat in de kalender staat nog niet helemaal up-to-date.
Er zijn wat groepen gewisseld wegens rooster technische redenen.
Maandag

10.15 uur: groep 7/8
13.00 uur: groep 3

Woensdag

8.30 uur: groep 6a
10.15 uur: groep 6b

Donderdag

10.15 uur: groep 8
13.00 uur: groep 4

Vrijdag

10.15 uur: groep 5
13.00 uur: groep 7

Peuteropvang op de Bron
Peuteropvang zorgt voor een mooie voorbereiding op het basisonderwijs. Kinderen vanaf 2
jaar worden begeleid in hun ontwikkeling door professionele pedagogisch medewerkers.
Aan de hand van verschillende thema’s leren de jonge kinderen hoe de wereld in elkaar zit.
Spelenderwijs vergroten ze hun woordenschat en worden ze voorbereid op rekenen (bv.
sorteren, tellen, kleuren). Ook leren ze omgaan met en omzien naar elkaar, de peuters
worden bewust gemaakt van de verschillende emoties. Tijdens de creatieve verwerkingen
wordt de fijne motoriek gestimuleerd en tijdens buitenspel de grove motoriek. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilig groepsklimaat waarin de peuter zich vrij voelt en
alle kansen krijgt zich goed te ontwikkelen.
Al enige jaren zijn wij met de peuteropvang gehuisvest in de Bron. Dit tot alle tevredenheid.
Door samen te werken met de leerkrachten van de
basisschool is de stap naar de basisschool klein.
Jaarlijks proberen we een aantal thema’s op elkaar af
te stemmen. Ook doen we, indien mogelijk, mee met
andere projecten en feestdagen.
We beginnen de morgen in de kring met een Peuterpleinactiviteit en wordt er verteld wat we de ochtend
gaan doen. Daarna is er vrij spelen en worden er activiteiten gedaan in kleine kring. Dit houdt in dat wij met
max. 4 peuters een activiteit doen passend bij het thema. Ca. 10.00 gaan de kinderen in de kring en nuttigen zij hun meegebrachte pauzehapje en –drinken.
Na deze kring gaat de groep buitenspelen. Aan het
eind van de ochtend sluiten we af in het lokaal met
een kort spelletje, boekje en/of een liedje.
Wanneer er een punt van zorg is in de ontwikkeling van een peuter zijn de pedagogisch
medewerkers hier alert op. Samen met de ouders wordt bekeken welke aandacht het kind
nodig heeft om toch op een goede manier te kunnen starten op de basisschool. De peuteropvang heeft hiervoor ook contacten met CJG en logopedie.
Omdat de gemeente Oldebroek het belangrijk vindt dat ieder kind naar de peuteropvang
kan, geven zij subsidie aan de gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Zo is de peuteropvang voor elk kind toegankelijk.
Na de zomervakantie is er nog ruimte op de peuteropvang bij de Bron. Heeft u belangstelling hiervoor, loop dan gerust eens binnen. De peuteropvang is alle morgens geopend
van 8.30-12.00 uur. Meer informatie over de opvang en tarieven vindt u op www.skgo.nl of
op http://bronwezep.nl/groepsoverzicht/peuteropvang-de-bron/ .

Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze site www.bronwezep.nl
onder Ouders en Onderwijs

Bijbelrooster
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Week 35:
Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14

debron@stichtingcambium.nl

