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Wo 3 apr
Do 4 apr
Vr 12 apr
Di 16 apr
Do 18 apr
Do 18 apr
Do 18 apr
Do 18 apr

Schoolvoetbaltoernooi
CJG spreekuur
Koningsspelen
Bag2School
CJG spreekuur
Paasontbijt
Paasviering
Paasbloemenaktie

19 apr t/m 3 mei Paas– en meivakantie
Wo 15 mei
Schoolreis grp 1 t/m 7 (grp 8 vrij)
Vr 17 mei
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
20 t/m 23 mei Avondvierdaagse
Vr 24 mei
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
30 en 31 mei Hemelvaartsvakantie
Ma 3 juni

Alle leerlingen vrij !
De Bron zorgt voor ontwikkeling.
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Van de directie

Vanuit de directie
Verhuizing de Bron naar de voormalige Oranjeschool
Op woensdagmiddag 29 mei a.s. start een verhuisbedrijf met de verhuizing van de
Bron. Op vrijdag 31 mei na Hemelvaart gaan ze hier de gehele dag mee verder.
Op maandag 3 juni hebben de leerlingen een vrije dag, zodat het team de school kan
inrichten. Deze dag wordt ingezet vanuit de marge uren die de Bron nog heeft. Dit zijn
reserve uren die je als school achter de hand houdt in het geval van een bijzondere situatie waarvoor je de leerlingen een vrije dag wilt geven.
Op dinsdag 4 juni gaat de school weer open en ontvangen we alle leerlingen en ouders
weer graag op school.

Nieuwe website de Bron
De Bron heeft een volledig vernieuwde website. Deze is ontworpen en gevuld door
meester Iwan en meester Jordy. De website is wel in de stijl van de Cambium scholen,
waar de Bron onder valt. Graag nodigen wij jullie allemaal uit om eens een kijkje te nemen op deze nieuwe website. Dit kan ook via de tablet of een smartphone. De website
is namelijk responsief.
Hieronder de link naar de nieuwe website van de Bron.

https://bronwezep.nl/

Elvrie Croes

Paasfeest: paasontbijt en bloemenactie
Het paasfeest komt eraan! Voor thuis, in de kerk en ook op school. Met Pasen vieren wij met elkaar de opstanding van Jezus. Hij gaf Zijn leven voor ons allemaal. We vinden het op school ook
een mooi moment om ook iets te doen voor een ander. Daarom kiezen we ervoor om net als
voorgaande jaren een paasontbijt te maken voor een ander en daarmee je best te doen voor een
klasgenoot. Daarnaast willen we ook de ouderen van Wezep een moment van aandacht schenken en verblijden met bloemen.

Het paasontbijt….
Op donderdagochtend 18 april beginnen we de dag met een gezellig paasontbijt in de klas.
De kinderen krijgen voor die tijd allemaal een begeleidende brief, ontbijtkaart en tasje mee. Het
is de bedoeling dat u samen met uw kind/kinderen de kaart invult en dat uw kind/kinderen het
tasje mooi gaan versieren voor een ander.
Na het invullen van de kaart levert u deze brief in bij de juf of meester en krijgt uw kind de kaart
van een ander kind mee. Zo gaan alle kinderen in alle klassen ontbijt maken voor een klasgenoot! Uiteraard hopen wij dat we mooie versierde tasjes terug zien met heerlijke ontbijtjes erin…

Vervolg Paasfeest
Bloemen voor de ouderen…
“Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit…”

Net als vorige jaren willen we heel graag naar ruim
100 ouderen een boeketje bloemen brengen.
Hiervoor mag uw kind op donderdag 18 april om half
negen wat bloemen meebrengen naar school. Ook
takjes appelblad of ander groen zijn welkom. Wilt u
niet te veel tulpen meegeven, deze zijn zo gauw uitgebloeid op de warme kamers van de bewoners!
Daarna gaat een groep moeders aan de slag: ze
maken meer dan 100 kleine boeketjes die we dezelfde dag weg gaan brengen naar de ouderen in Weidebeek, Turfhorst en Veldheem.
Deze worden door een aantal kinderen gebracht.
Het is al een paar jaren mooi om te zien hoe blij we
de ouderen daar mee maken! Een mooie actie met
elkaar!
Welke ouders vinden het leuk om op donderdagmorgen 18 april direct om 08.30 uur te helpen
met boeketten maken? Mail dan naar nynkevandereijk@stichtingcambium.nl

Welkom

Bibi van den Bosch is bij ons op school begonnen

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

Vrijdag 12 april doen we weer mee aan de Koningsspelen!
De leerkrachten en de OWG zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Het belooft een sportieve en gezellige dag te worden!
Jullie ontvangen binnenkort
een mail met belangrijke informatie voor deze dag.
Bij de opening op het schoolplein zijn jullie alvast
van harte uitgenodigd om mee te dansen!

Woensdag 15 mei is het zover: We

gaan op schoolreis! En dit jaar gaan alle groepen met de bus op

reis! Samen met de OWG en de leerkrachten hebben we voor alle groepen dit jaar iets leerzaams/leuks uitgezocht!
Groep 1/2 gaat naar de..........

Flierefluiter in Raalte: klimmen, klauteren, dieren aaien binnen spelen en buiten spelen.
Groep 3/4 gaat naar.........

Dinoland in Zwolle: dino’s bekijken, hoogteparcours, spelen, dino’s kleien, goud zoeken, leren en nog meer!
Groep 5/6/7 gaat naar .........
Het kasteel Muiderslot en vervolgens naar

Nemo in Amsterdam: speurtocht door het kasteel, ontdekken,

proefjes doen, uitproberen, spelen en leren!

Omdat alle groepen op deze woensdagmiddag nu niet vrij zijn (we willen nog niet om 12.30 stoppen natuurlijk....) Daarom zijn alle groepen vrijdag 17 mei om 12.00 uur vrij! Een ruil/uitrust-middag ;)

24 mei: Eerder vrij én feest!

Op de vrijdag na de avondvierdaagse (24 mei) zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij, omdat we vaak merken dat de kinderen op
die vrijdag moe zijn van de hele week wandelen en met als piek op donderdagavond het defilé. Dat kost best wat energie!
Om deze dag (ochtend) nuttig en leuk te maken, hebben we ervoor gekozen om deze dag om te toveren ot een juffen/meesters
dag voor alle groepen! Hier horen jullie later vast nog meer over,
maar voor nu alvast goed om te weten: vrijdag 24 mei om 12.00 uur vrij. (Later ook meer info over de avondvierdaagse)

Nieuwe schoolhesjes
Weten jullie het nog afgelopen winter? De oliebollenactie van de Bron in samenwerking met Bakkerij Jonker uit Oldebroek. En wat hebben jullie met elkaar goed verkocht. Onze complimenten
daarvoor. Met de opbrengst van deze actie hebben wij nieuwe hesjes aan kunnen schaffen voor
de school.
En niet alleen door de opbrengst van de oliebollen, maar ook mede dankzij een sponsor. Transportbedrijf André van Olst uit Wezep heeft een duit in het spreekwoordelijke zakje gedaan. Met
deze gulle gift en de opbrengst van de oliebollen zien we er als school straks weer piekfijn uit.
Dank jullie wel allemaal voor jullie inzet bij de actie en een speciaal woord aan dank willen wij
richten aan de directie van Transportbedrijf André van Olst! Bedankt!!!
Namens de Ouder Werk Groep

Plantjesactie 2019
Zoals jullie gewend zijn organiseren wij van de Ouder Werk Groep richting het voorjaar een actie. Deze actie is bedoeld om de kosten voor het schoolreisje voor iedereen zo laag mogelijk te
houden. Afgelopen jaren hadden wij een stroopwafelactie, maar dit jaar is onze welbekende
plantjesactie weer terug. Deze actie organiseren wij in samenwerking met Kwekerij Souman uit
Hattem.
In de eerste week van april ontvangen alle kinderen een bestellijst. Iedereen heeft dan ongeveer zo’n twee weken de tijd om bloemen te gaan verkopen. Dit jaar bestaat de mogelijkheid om
mooi gevulde hangpotten te kopen. Dit is natuurlijk een super leuk cadeau voor moederdag.
Want ja de bloemen worden geleverd op 9 mei. Dus inderdaad mooi op tijd voor Moederdag!
Wij willen jullie allemaal alvast heel veel succes wensen met de verkoop.
Namens de Ouder Werk Groep alvast heel hartelijk bedankt!

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 april 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 april
half negen mee naar
school en bij de hoofdingang leggen. Eerder mag
ook—dan even voor in de
hal leggen.

De opbrengst wordt weer gebruikt voor het schoolreisje en het kamp zodat u daarvoor minder hoeft te betalen !

Gezocht nieuwe leden OWG
Er heeft zich al een ouder opgegeven bij de OWG. Heel fijn !!
Het zou heel mooi zijn als er nog een ouder bij komt.
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

Peuter
opvang
De Bron
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

In de bijlage
de flyer
van het CJG
over een theater
op donderdagavond 18 april

“Een indiaan in huis”
Een herkenbare en
ontroerende voorstelling over
autisme en de impact ervan
op de nabije omgeving.

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

onder Ouders en Onderwijs

Nieuwe boeken zijn welkom !!

Bijbelrooster

CBS De Bron
Week 14: 1 t/m 5 april 2019
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27
Week 15: 8 t/m 12 april 2019
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden, Johannes
19:1-16
Jezus sterft, Johannes 19:16-37
Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23
Week 17: 23 t/m 26 april 2019
Tomas ontmoet Jezus, Johannes 20:24-29
Jezus verschijnt voor de derde keer, Johannes 21:1-14
Petrus mag opnieuw beginnen, Johannes 21:15-23
Week 19: 6 t/m 10 mei 2019
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17

Keizersweg 2
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8090 AA Wezep
038 376 30 39
www.bronwezep.nl
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