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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels zijn we als de Bron weer een aantal weken onderweg. We zijn als schoolgemeenschap goed gestart. Namens de school nog bedankt voor alle presentjes die wij en ik nog
voor de zomervakantie van jullie hebben mogen ontvangen als dank voor afgelopen schooljaar.
Ook kijken we als team met genoegen terug naar de avond met onze Start activiteit, waar
het vooral om uw kinderen u ging.
Verder merken we dat ons nieuwe AVG-proof communicatiemiddel Parro goed werkt en we
u via deze app goed kunnen informeren.
In het licht hiervan hebben we dan ook besloten zoals eerder beschreven in de aankondigingsbrief van Parro, dat we ongeveer maandelijks een Nieuwsbrief met algemene informatie gaan versturen. Alle andere specifieke communicatie vindt via Parro of de mail van de
leerkracht of de schooldirectie plaats. Op deze wijze hebben we onze communicatie éénduidiger gestroomlijnd.

Voor wat betreft de nieuwbouw wordt de Bron locatie Keizersweg momenteel gesloopt. We
zijn als team druk doende om met de Meidoorn het nodige af te stemmen om de inrichting
van het nieuwe gebouw gestalte te geven. Zodra de nieuwbouw start hopen we een voorlopige bouwplanning met u te kunnen communiceren.
Tot slot merken we bij ziekteverlof van collega’s dat het steeds moeilijker wordt om onze
groepen bemenst te krijgen. De invalpool is namelijk vaak leeg. Gelukkig mogen wij als de
Bron leerkrachten inzetten van de Van Heemstraschool; ook een Cambium school, maar dan
in Hattem. Dankzij deze collega’s hebben wij nog geen groepen naar huis hoeven sturen of
te verdelen over andere groepen. Maar we merken dat het steeds moeilijker wordt vooral als
we meerdere collega’s hebben die tegelijkertijd met ziekteverlof zijn.

Elvrie Croes

GGefelciiiiiweejnenj

Welkom
Bij de kleuters zijn

Naomi, Tygo, Hannah, Lize,
Tobias, Fenna, Joyce, Caz,
Thom en Julian
gestart

We wensen jullie
een hele fijne tijd

bij ons op school !

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

KingSize Kinderconcert
“Muziekvereniging De Eendracht start weer het KingSize kinderorkest!
We repeteren van 17:45 tot 18.30 uur.
We zien je dan in het schoolgebouw aan de Berberisstraat 11.
Het orkest repeteert daarna op 16, 30 oktober en 6 november.
Het KingSize concert is op woensdagmiddag 13 november tijdens de kunstweek.

We zien je dan in het schoolgebouw aan de Berberisstraat 11.
Je krijgt gratis 3 extra muzieklessen! Welk instrument kies jij uit?”

Klassenbezoek vertrouwenspersoon 23 september 2019
Al een aantal jaren bezoek ik als interne vertrouwenspersoon van onze
school eenmaal per jaar alle groepen. Dit bezoek vond altijd plaats zo
rond de voorjaarsvakantie. Vanaf
heden worden deze bezoeken in
september gepland omdat het
schooljaar dan net begonnen is en
het dan mooi samenvalt met de week
tegen pesten en de gouden weken.
De week tegen pesten had dit jaar
het thema: “Wees een held” met elkaar. Samenwerking met de hele
groep staat centraal. Met elkaar zorg
je voor een goede sfeer en ontstaat
er minder behoefte om te pesten.
Iedereen die een positieve bijdrage
levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. In de klassen is
hier aandacht voor geweest en samen hebben alle kinderen een helden vlaggenlijn gemaakt die hier en
daar door de school te zien zijn.
Bij de kleuters kwam handpop Benny met een geheim! Het schootboek
“giechelgeheimen” vertelt kleuters welke geheimen je wel mag, moet vertellen.
Groep 3: Wanneer mag je eigenlijk nee zeggen? Wanneer moet je nee zeggen? Het
“Neemannetje” leert het ons.
Groepen 4 en 5: Lisa heeft een naar geheim waar ze geen raad mee
weet en helemaal ongelukkig van wordt…..wat vind jij?
Groep 6 en 7: De praatplaat: We hebben gepraat over situaties
die niet fijn zijn (pesten, bekijken,
betasten) maar vooral ook “wat doe je als het jou
overkomt? Bij wie kun je terecht als je het echt niet meer weet?
Groepen 8: De groepen 8 keken toe hoe de vertrouwenspersoon een
A4 papiertje verkreukelde, tot prop maakte en in de prullenbak gooide. Zo
is het als kind dat gepest wordt…de kreukels wrijf je nooit meer weg en
het blijft zijn of haar
verdere leven met zich mee dragen. Pesten is geen spelletje! We hebben
geluisterd naar een
indrukwekkend lied en gepraat over zinloos geweld. Er is moed voor nodig om op te staan tegen pesten en dit kunnen we
samen doen en laten zien!
Wie is er voor jou op school? Juf Thilde en de vertelbus, doen !

Voor de herfstvakantie krijgen alle kinderen de flyer van de
vertrouwenspersoon op school weer mee naar huis en
kunt u alles nog eens rustig doorlezen. Juf Thilde van der
Wal, interne vertrouwenspersoon.

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.
17 oktober
7 en 21 november
12 december
16 en 30 januari
13 en 27 februari
12 en 26 maart
9 en 23 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni
2 juli

Zijn er ouders die het leuk vinden om op maandagmiddag te komen helpen bij het uitlenen
van boeken aan kinderen van verschillende groepen? Soms is het ook nodig om boeken te
stickeren of te ordenen. Misschien is er iemand met leuke ideeën voor de bieb op school ?
Geef u op bij juf Thilde van der Wal of Greetje van Gelder.

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

Heerlijk om na de
zomervakantie weer met
zoveel enthousiasme
de kinderen op school
te zien verschijnen!
Wij zijn weer begonnen

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

Nieuwe boeken zijn welkom !! (zie vorige nieuwsbrief)

Bijbelrooster

CBS De Bron
Berberisstraat 11
Week 42: 14 t/m 18 oktober 2019
Beloofd is beloofd
Week 44: 28 oktober t/m 1 november 2018
Stop!

Postbus 48
8090 AA Wezep
038 376 30 39
www.bronwezep.nl

Week 45: 4 t/m 8 november 2018
Zorg voor mij
Week 46: 11 t/m 15 november 2018
Wat is het waard?
Week 47: 18 t/m 22 november 2018
Ben jij het echt?
Week 48: 25 t/m 29 november 2018
Verrassing!

debron@stichtingcambium.nl

