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Ma 10 en di 11 febr

Gesprekken groep 8

Do 13 febr

Rapporten mee

Vrij 14 febr

Extra vrije dag

Ma 17 febr—21 febr

Voorjaarsvakantie

Ma 24 febr

Studiedag (kinderen vrij)

Di 25 febr

Spreekavond

Do 5 mrt

Spreekavond
De Bron zorgt voor ontwikkeling.
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Vanuit de directie
Nieuwbouw
De nieuwbouw vordert netjes volgens schema. We zitten nog steeds op de planning van
oktober a.s. dat het gebouw af moet zijn.
In de tussentijd zijn wij als team druk bezig met het nadenken over het nieuwe meubilair voor
de school. De inrichting van het nieuwe schoolplein en nog vele andere zaken die nodig zijn
om in het najaar gebruik te kunnen gaan maken van het mooie nieuwe gebouw.
Rookverbod op schoolplein
Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Het is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
Management Team (MT)
Inmiddels is het MT weer op volle sterkte! Juf Nynke als schoolcoördinator en juf Wieteke als
Interne Leerlingbegeleider (IB-er) zijn weer terug van zwangerschapsverlof.
Voorjaarsvakantie
Binnenkort is het weer voorjaarsvakantie. Geniet ervan, rust lekker uit en tot daarna.
Elvrie Croes

Vacature oudergeleding MR
Na de zomervakantie ontstaan er twee vacatures in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de Bron. Mariska Wilschut en Dreana v.d. Hoek treden af. Daarnaast maakt Gose van Gelder deel uit van de oudergeleding en zoeken we nog twee ouders die in de MR plaats wil nemen.
U kunt als lid van de MR meedenken en meepraten over onder andere het beleid van de school, de
ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting, de Christelijke identiteit van de school, de uitgangspunten, de financiën, de begroting en het personeelsbeleid. De MR komt gemiddeld 6 tot 8 maal per
jaar bij elkaar op de dinsdagavond in de Bron
Wilt u meer weten over de MR? Dan kunt u informatie krijgen via de huidige leden of via de leerkrachten die in de MR zitten. (Henriette
Binnekamp, Carin Homan of Jeanette Bijl)
Medezeggenschap is toch ook voor u van belang?
U kunt uw opgeven bij Henriette Binnekamp (voorzitter) mocht uw interesse hebben
Vriendelijke groet,
De MR

Oliebollenactie 2019
Voor de kerstvakantie heeft de oliebollen actie weer
plaatsgevonden. De OWG heeft hier ontzettend hard
gewerkt en de opbrengst was fantastisch!
Ook dank voor alle kinderen die de oliebollen verkocht
hebben aan bekenden en familieleden. Uiteindelijk
heeft het een bedrag opgeleverd van

1084,90 euro!!!
Dit bedrag zal ten goede komen aan de aanschaf van
nieuwe sporttenues voor alle groepen.

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Incasso vrijwillige bijdrage voor het continurooster
Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige bijdrage voor het
continurooster vastgesteld op € 25,00 per gezin.
Dit bedrag wordt op of rond 25 februari geïncasseerd.
Wanneer u geen machtiging hebt afgegeven, ontvangt u via de mail een rekening.
Vriendelijke groet,
Dorien van Werven
administratief medewerker
aanwezig op: maandag en dinsdag
e-mail: dorienvanwerven@stichtingcambium.nl

Peuter
opvang
De Bron

Afscheid meester Thom
Deze week heeft meester Thom voor het laatst de gymlessen verzorgd
aan de kinderen van De Bron.
Fijn dat hij de leerlingen actief aan het bewegen heeft gezet en jammer
dat het er na ruim een half jaar weer op zit.

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

We wensen Thom heel veel succes en uitdaging in zijn volgende opdracht!
Gelukkig zijn wij als school ook blij dat Jordi de Koning de taken van
meester Thom over gaat nemen.
Meester Jordi komt uit Zwolle en zal de gymlessen verzorgen van de
groepen 3 t/m 8 op de dinsdag, woensdag en vrijdag.
Wij wensen hem alvast veel succes de komende tijd!

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!
(Op de invallijst)
Soms komt het voor, dat één van de vaste pleinwachtvrijwilligers niet
kan. Vaak wordt er dan onderling een vervanger geregeld, maar dit lukt
niet altijd. We vinden het met elkaar belangrijk dat er altijd genoeg mensen rondlopen op het plein.

Wil je af en toe inspringen bij ziekte of andere reden?
Ook voor bepaalde dagen aan te geven.
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.
13 en 27 februari
12 en 26 maart
9 en 23 april
7 en 21 mei
4 en 18 juni
2 juli

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

Nieuwe boeken zijn welkom !!

Bijbelrooster

CBS De Bron
Berberisstraat 11
Postbus 48
8090 AA Wezep
038 376 30 39
www.bronwezep.nl
debron@stichtingcambium.nl

Week 6: 3 t/m 7 febr 2020
Wat heb je nodig?
Week 7: 10 t/m 14 febr 2020
Stop de storm
Week 9: 24 t/m 28 febr. 2020
Je zult zien

