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Meivakantie

De Bron zorgt voor ontwikkeling.

Kunst op de Bron
In deze
uitgave o.a.


Even voorstellen



Babynieuws

Vanuit de directie
Beste ouders, verzorgers en relaties,
De afgelopen weken zijn wij als team van de Bron in deze bijzondere tijd druk bezig geweest
afstandsonderwijs te realiseren voor uw kinderen. Inmiddels is dit mooi tot stand gekomen
door de inzet van al mijn collega’s. Een groot compliment waardig!
Zoals u wel gemerkt heeft zijn een aantal activiteiten de afgelopen weken niet doorgegaan
en zullen er nog een aantal niet plaatsvinden. Denk hierbij aan het Verkeersexamen voor de
groepen 7. de Paasviering die we eigenlijk met zijn allen in de kerk hadden willen bijwonen.
De IEP-eindtoets voor de groepen 8 die niet zullen plaatsvinden en dat de leerlingen van
groep 8 op basis van hun schooladvies zullen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
De Avond 4 Daagse en het schoolreisje in mei voor de groepen 1 t/m 7 die niet doorgaan.
Dit heeft allemaal te maken met de maatregel van het kabinet dat er tot 1 juni a.s. geen grote
groepen personen bij elkaar mogen komen en dat evenementen locaties om die reden nog
gesloten zijn.
Op dinsdag 21 april zal het kabinet Nederland weer toespreken en ons vertellen hoe Nederland er na 28 april uit zal zien. Zullen de scholen, kinderdagverblijven, kappers, restaurants,
theaters, bioscopen etc. weer open mogen of deels? Op basis hiervan kunnen wij als team
een inschatting maken wat dit zal betekenen voor het schoolkamp van groep 8 en de musical aan het einde van het schooljaar. Ook zullen wij als team voor het einde van het schooljaar een besluit nemen of we het schoolreisje in het najaar plaats laten vinden of dat we een
jaar overslaan.
Wat betreft de nieuwbouw van het IKC de Bron-Meidoorn ligt dit mooi op schema. De verwachting is nog steeds dat we rond de Herfstvakantie in het nieuwe gebouw kunnen intrekken.
Elvrie Croes

Even voorstellen….
Vanaf januari zijn Juf Dorothé en juf Mirjam bij ons werkzaam in de instroomgroep. Hieronder komen jullie wat meer over hen te weten. Ook stelt de vervanger van juf Anneloes zich
voor en kunnen we Juf Inge beter leren kennen.
Beste ouders/verzorgers,
Na de kerstvakantie ben ik als leerkracht begonnen in de instroomgroep op De Bron.
We hebben er inmiddels een aantal weken opzitten en ik werk met veel plezier in deze
groep. Ik wil me graag even kort aan u voorstellen.
Mijn naam is Dorothé Bos. Ik woon in Kampen samen met mijn man Hugo, en onze
jongste zoon. We hebben vijf kinderen, twee zoons en drie dochters, en een kleindochter. De oudste vier kinderen zijn getrouwd en de jongste woont nog thuis en studeert in
Deventer.
Nadat ik 11 jaar lang als gastouder gewerkt had, was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Mijn hart ligt bij de zorg voor kinderen, daarom ben ik de Pabo gaan doen. Daarnaast
heb ik als onderwijsassistent gewerkt op Het Sterrenlicht in ’t Harde en op De Fontein
in Kampen. In december ben ik afgestudeerd en ik ben heel blij dat ik meteen als leerkracht aan de slag kan op De Bron.
Ik hoop me met veel enthousiasme en veel plezier in te zetten voor de kinderen in de
instroomgroep. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag.
Met vriendelijke groet,
Dorothé Bos

Ik ben Mirjam de Heer. Ik ben 45 jaar en woon in Emmeloord. Ik ben getrouwd met Hans en heb 3 kinderen
van 13, 16 en 18 jaar. Ik hou van lezen en breng graag tijd door met mijn gezin. Verder ben ik druk met het
laatste stukje van mijn studie.
Ik vind het werken met kleuters echt ontzettend leuk. Ze zijn zo heerlijk nieuwsgierig naar de wereld om hen
heen. Ik vind het bijzonder om deel te mogen uitmaken van hun ontwikkeling. Ik geniet van die trotse koppies
als ze ineens iets kunnen en ik ben trots op alles wat we samen bereiken.
De instroomgroep is mijn eerste eigen groep. Zij leren niet alleen van mij, maar ik leer dus ook heel veel van
de kinderen. Ik werk op de donderdag en de vrijdag. Mocht u vragen hebben, schiet me gerust eens aan.
Groetjes, Mirjam

Even voorstellen......
Ik ben juf Aly, onderwijsassistent op de
Bron.
Vanaf 24 januari vervang ik juf Anneloes voor haar zwangerschapsverlof.
Ik werk de hele week en ondersteun in
alle groepen.
Ik kijk er naar uit, om er met elkaar een fijn schooljaar
van te maken.
Groetjes

Aly

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Inge van der Snel en sinds november 2019 kunnen jullie

mij zien rondlopen bij groep 1/ 2 A op woensdag, donderdag en
vrijdag.

Ik woon in het dorp Windesheim (dus niet Hogeschool Windesheim) en
ben daar 54 jaar geleden ook geboren. Sinds 1989 ben ik getrouwd met
Wim en samen hebben we 2 zonen van 26 en 28 jaar. Onze oudste zoon
gaat binnenkort in mijn ouderlijk huis wonen en ik woon zelf al 30 jaar in
het ouderlijk huis van mijn man.

Op donderdagavond ga ik naar de repetitie van fanfare “Nooit Gedacht” in Windesheim, hier speel ik al bijna 45 jaar( wald)
hoorn. Nadat ik 32 jaar zondagsschool heb gegeven tijdens de
kerkdiensten in Windesheim, ben ik daar voor de zomervakantie
van 2019 mee gestopt. Verder houd ik erg veel van (voor)lezen.
“De Bron” is een gezellige school met leuke collega's en ik hoop
dan ook dat ik er nog een poosje mag rondlopen.
Inge van der Snel

Babynieuws van juf Anneloes

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

Gefeliciteerd Anneloes en
Adrie met jullie mooie
kleine Noor!

Te weinig geld voor sportclub of creatieve les?
Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis
te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een
instrument.
Op de site :

jeugdfondssportencultuur.nl lees je meer informatie.

Hoe werkt dit op de Bron?
Bij ons op school, ben ik (Nynke) intermediair voor dit fonds. Dat betekent dat ik de aanvragen kan doen bij
het Jeugdfonds. Dus kom bij me langs of maak een afspraak met me via de mail, dan kan ik kijken wat ik
voor jullie kan betekenen.
Vriendelijke groet,
Nynke van der Eijk
werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
mail: nynkevandereijk @stichtingcambium.nl

Pleinwachtvrijwilligers!
We zijn op zoek naar mensen voor
de pleinwacht. We vinden het met
elkaar belangrijk dat er altijd genoeg mensen rondlopen op het plein.
Voor inval of een vaste dag, voor nu of volgend schooljaar.
Er staat een vergoeding tegenover per keer.

Graag aanmelden bij Iwan Brink of Nynke van der Eijk

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.
7 en 21 mei
4 en 18 juni
2 juli

Onze Kanjerregels

Bijbelrooster

CBS De Bron
Berberisstraat 11
Postbus 48
8090 AA Wezep
038 376 30 39
www.bronwezep.nl
Week 15: 6 t/m 10 april
Schud me wakker
Matteüs 27: 11-26, 27: 33-66 en 28: 1-10

debron@stichtingcambium.nl

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

