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Do 11 juli Kennismaken
nieuwe groepen
Do 11 juli Bedankmiddag voor ouders!
Ma 15 juli Musical gr. 8
Di 16 juli Laatste schooldag gr. 8
Vr 19 juli Laatste schooldag
overige groepen
Àlle leerlingen om
12.00 uur vrij

Zomervakantie
De Bron zorgt voor ontwikkeling.
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Vanuit de directie
Terugblik schooljaar
Met genoegen kijk ik terug naar afgelopen schooljaar. Een mooi en bewogen schooljaar. De Bron
een mooie school om te werken, een fijn schoolteam, fijne leerlingen en ouders, een mooie samenwerking met muziekvereniging de Eendracht en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Een verhuizing van de Keizersweg naar de Berberisstraat die vlekkeloos is verlopen mede dankzij de
hulp van vele ouders, de leerlingen, het team en de coördinatie van meester Iwan.
Binnen niet al te lange tijd zal de Bron op de locatie Keizersweg gesloopt worden en zal de start
plaatsvinden van de nieuwbouw van de Bron samen met basisschool de Meidoorn en Kinderopvang
Oldebroek (SKO).
Ook heeft de Bron dit schooljaar een mooie score op haar IEP-Eindtoets neergezet. Beide groepen 8
hebben gemiddeld genomen 0,8 punten boven de inspectienorm gescoord. Een knappe prestatie van
de leerlingen, maar ook van het gehele schoolteam. Tenslotte is de basis in de kleutergroepen gelegd, heeft de Midden Bouw er verder aan doorgewerkt en wordt het door de Boven Bouw verder afgerond.

Verlof juf Wieteke en juf Nynke
Beide collega’s zullen na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan en na de kerstvakantie
terugkomen. Juf Nynke wordt tijdelijk vervangen door meester Iwan en juf Wieteke tijdelijke door een
externe collega juf Nathalie. Verderop in deze Nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Formatie
Dit schooljaar nemen we ook afscheid van juf Esther en juf Alice van de Instroomgroep. Verder ook
van juf Hinke en meester Jordy.
Tevens heten we ook welkom juf Aletta die komend schooljaar aan groep 5 zal gaan lesgeven en juf
Jolanda groep 4 en groep 7 waar ook juf Helene les aan zal gaan geven.
Voor de zomervakantie zullen zij zich via een persoonlijk stukje aan u voorstellen.

Verkeersveiligheid rondom de Bron locatie Berberisstraat
Geregeld zien wij auto’s vlak voor de hoofdingang van de school stoppen en daar leerlingen laten
uitstappen. Dit is niet de bedoeling. Dit levert een onveilige situatie
op voor leerlingen, ouders die lopend en fietsend naar school toekomen. Graag uw auto parkeren bij het winkelcentrum en dan samen met uw kind naar school toe lopen of uw kind alleen dat laatste stukje naar school toe laten lopen.
De verkeerssituatie rondom de Bron Berberisstraat is verder dusdanig dat er voorlopig geen klaar-overs meer nodig zijn.

Allemaal een hele fijne zomervakantie en tot daarna.

Elvrie Croes

Juf Dineke met pensioen!
Na jarenlang met veel plezier als juf gewerkt te hebben, zal juf Dineke na dit schooljaar afscheid gaan
nemen. Ze zal samen met haar man gaan genieten
van hun pensioen.
We bedanken Dineke voor alle inzet bij ons op
school de afgelopen 27(!) jaren. Je bent een lieve,
zorgzame juf met oog voor de kinderen. Je hebt een
hele hoop kinderen groot zien worden en dat vond je
altijd erg leuk om te volgen!
Vrijdag 19 juli zullen we juf Dineke de hele dag in het
zonnetje zetten om haar te bedanken! Om 8.30 zullen we haar met alle kinderen opvangen op het plein,
kijkt u ook even mee?

Wilt u juf Dineke een hand geven om haar te bedanken en haar een goed pensioen te wensen
is daar gelegenheid voor op vrijdag 19 juli om 12.00 uur op het schoolplein.

Vertrek meester Jordy,
Zoals we u onlangs via de mail hebben verteld zal ook meester Jordy afscheid nemen
van onze school. Hij heeft een baan dichter bij zijn huis gevonden, dat is voor hem natuurlijk fijn, maar wij zullen hem wel missen! We bedanken Jordy voor zijn inzet de afgelopen 3 jaren! En we wensen hem veel succes voor zijn toekomst.
Vrijdag 19 juli is zijn laatste werkdag en ook voor hem zullen we een feestelijke
afscheidsdag maken!

Wilt u meester Jordy een hand geven om hem te bedanken en succes te wensen, is daar gelegenheid voor op vrijdag 19 juli om 12.00 op het schoolplein.

Dag allemaal,

Via deze weg wil ik u bedanken voor de fijne samenwerking en contacten
de afgelopen periode die ik op De Bron heb doorgebracht.
Ik heb met veel plezier mijn werk gedaan met de collega's en de kinderen en hoop dat ook weer
op mijn volgende werkplek te gaan doen.
Ik wens u allemaal een heel fijne vakantie en wie weet tot ziens!

Vriendelijke groet, juf Hinke

Bedankmiddag voor alle hulpouders!!
Ieder jaar weer zijn we ontzettend blij met al
die ouders die zich willen inzetten om de activiteiten van onze school mogelijk te maken.
En die inzet kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Ouderwerkgroepouders, klassenouders, ramen-lap-ouders, voetbal- of korfbalouders, Koningspelenouders, schoolreisouders, en alle andere ouders die ons dit jaar
weer enorm geholpen hebben!
Donderdagmiddag 11 juli een middag om jullie te bedanken.
Voel je welkom en kom vanaf 14:30 langs voor een hapje en een drankje.
Zien we jullie daar?
Groeten,
Team de Bron

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via dit bericht stel ik me graag even aan u voor.
Mijn naam is Nathalie Jansen en met mijn man woon ik in het mooie
Arnhem.
Ik werk ruim 20 jaar met veel plezier in het basisonderwijs.
De laatste 15 jaar heb ik de taak als intern begeleider gecombineerd met
werken als leerkracht in de groep. Momenteel werk ik als interim intern
begeleider en begeleid ik 2 dagen in de week een school in Kampen.
Na de zomervakantie ben ik ivm het zwangerschapsverlof van juf Wieteke 2 dagen in de week op De
Bron aanwezig.
Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort.
Met vriendelijke groet, Nathalie Jansen

Nieuwe communicatie app
In het nieuwe schooljaar willen we gaan starten met de Parro app.
Een app van Parnassys die de communicatie tussen ouders en leerkrachten makkelijker gaat maken.
Voorheen gebruikten we Klasbord, hiermee gaan we stoppen. Deze
app heeft niet zoveel opties als Parro.
Waar we Parro vooral voor gaan inzetten is de gespreksplanner. U kunt dan via de app uzelf opgeven voor een 10 minutengesprek op een moment wat voor u het beste uitkomt.
Daarnaast zullen de leerkrachten via Parro berichten en foto’s plaatsen, zodat u uw kind kunt
volgen. Verdere opties en uitleg ontvangt u direct na de vakantie.
Via onderstaande link, kunt u alvast een kijkje nemen. Het filmpje legt de app mooi uit
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro

Opbrengst bloemenactie
Weet u nog, die prachtige plantenbakken? De OWG heeft een bloemenactie georganiseerd in mei. Veel
kinderen hebben toen bloemen verkocht. We hebben het geld geteld en komen tot een prachtig bedrag :

€1200,Goed gedaan door alle kinderen en ouders die hebben geholpen met het verkopen van de bloembakken!
Dit bedrag heeft er mede voor gezorgd (samen met
de andere acties) dat het schoolreisje dit jaar maar
€ 12.50 heeft gekost per leerling. Hiervan is de incasso onlangs gedaan.
Fijn dat de ouders van de OWG deze en andere acties organiseren, bedankt!!

Muziek– en openings- feest

Wat was het een feestje! Met de hele school muziek maken, prachtig weer en samen zijn
met veel ouders en andere belangstellenden erbij. Samen met muziekmeester Dennis en
muziekvereniging De Eendracht hebben we een mooi optreden neergezet. Wat hebben de
kinderen het goed gedaan en veel plezier gehad!

Vakantierooster en de datums met vrije dagen:
Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

19 t/ 27 oktober
21 december t/m 5 januari
14 t/m 23 februari
10 t/m 13 april
25 april t/m 10 mei
21 en 22 mei
29 mei t/m 2 juni
18 juli t/m 30 augustus

Vrije dagen 2019-2020
27 september 2019
14 oktober 2019
24 februari 2020
26 juni t/m 29 juni 2020

CBS De Bron
Berberisstraat 11
Postbus 48
80901KK Wezep
038 376 30 39

Namens het team van de Bron, wensen wij
alle kinderen en ouders/verzorgers
een hele goede vakantie!
Met ontspanning, leuke activiteiten,
en hopelijk lekker weer!

www.bronwezep.nl
debron@stichtingcambium.nl

We zien jullie graag allemaal weer op

maandag 2 september.
Tot dan!

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

