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Agenda

Do 7 febr

CJG spreekuur
(spreekuur van 21 febr gaat niet door
ivm voorjaarsvakantie)
Wo 13 febr
Voor alle kleuters:
Giga Kangoeroedag in Kamphal
Meer info ontvangt u nog
Do 14 febr
Rapport mee
15 t/m 22 febr Voorjaarsvakantie
Let op:
Vrijdag 15 febr zijn alle leerlingen dus al vrij !!!
Di 26 febr
Spreekavond
Do 28 febr
Streetwise
Do 7 mrt
Spreekavond
Ma 18 mrt
Studiedag (alle leerlingen vrij)
De Bron zorgt voor ontwikkeling.
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Vanuit de directie
Kappen van de
kastanjeboom
Zaterdag 9 februari wordt
de boom op het plein gekapt. Helaas staat hij op
de bouwgrond van de
nieuwe school. Ze zullen
hem weghalen en afvoeren, de stoppel blijft nog
even staan (het bankje
waar mogelijk ook). In de
vakantie zullen ze de
stoppel wegfrezen en zal
het plein netjes dicht gestraat worden. Helaas kon
het kappen niet plaatsvinden in de vakantie.
Weever, het bedrijf dat de gymzaal ook heeft gesloopt, neemt de kap, afvoer en
herstelwerkzaamheden voor zijn rekening onder auspiciën van de gemeente
Oldebroek.
Planning verhuizing naar de voormalige Oranjeschool
Zoals rond de kerstvakantie in de Nieuwsbrief aangegeven, zitten we nog
steeds op een planning van rond de meivakantie verhuizen naar de voormalige
Oranjeschool. We blijven u op de hoogte houden.

Elvrie Croes

Streetwise 2019
Donderdag 28 februari komt de ANWB naar onze school om het project streetwise met alle kinderen te doen. Per groep wordt door de ANWB een onderdeel
aangeboden. Eén van de onderwerpen zal zijn de remweg van een auto. Hiervoor zal op 28 februari de Vuurdoornstraat worden afgezet voor al het verkeer.
Wij vragen u als ouders/verzorgers hier rekening mee te houden. De kinderen
van groep 7 en 8 dienen deze dag op de fiets naar school te komen om zo hun
onderdeel van Streetwise te kunnen doen. Wij hopen op een zeer geslaagd project voor de hele school!
Namens de verkeersouders Greetje van Gelder en Dorothé Dijkhuizen.

Peuter
opvang
De Bron
Gezocht nieuwe leden OWG
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

Per direct zijn we binnen de OWG op zoek
naar nieuwe leden. De afgelopen periode hebben we namelijk afscheid genomen van leden.

Mocht jij er iets voor voelen om je aan te sluiten bij de Ouder Werk Groep en samen met
een groep enthousiaste dames activiteiten
voor de kinderen te regelen?
Meld je dan nu aan bij Dorothé Dijkhuizen –
van Olst. Haar kun je bereiken via owgdebron@stichtingcambium.nl

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

Nieuwe boeken zijn welkom !!
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