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Nieuwbouw

Vanuit de directie

Beste ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden,
Inmiddels zijn we al weer bijna aangeland in december en aan het
einde van dit kalenderjaar. De eerste paar maanden van het nieuwe
schooljaar zijn weer voorbij gevlogen. Het zijn wederom leerzame
maanden geweest voor onze leerlingen en als team hebben we weer
afgelopen maanden met heel veel plezier en passie het onderwijs
verzorgd aan onze leerlingen.
De nieuwbouw van ons Integraal Kind centrum (IKZ zuid-west) vordert ook volgens planning. De intentie is dat de nieuwbouw in oktober
2020 gerealiseerd moet zijn.
Op maandag 9 december zijn wij en de Meidoorn uitgenodigd om met
een aantal leerlingen samen met de wethouder Onderwijs, ceremonieel een steen te leggen voor de eerste verdieping van het IKC. Om
8.45 u. zijn wij met een leerling uit iedere groep van de Bron en een
aantal personeelsleden op de bouwlocatie.
Elvrie Croes
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Dankdag
6 november was het Dankdag. Op De Bron hebben kinderen producten ingezameld voor de 2e
Mijl! Wij, en met ons dit goede doel, zijn ontzettend blij en trots op de opbrengst.

De opbrengst van de zending was deze week
ook voor dit goede doel. De opbrengst was 45,55
euro, waarvoor dank!

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Betreft: Kerstviering op school

Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 18 december willen wij graag met u en uw kind Kerst vieren op school. Dit jaar vieren wij Kerst in
de klassen.
Alle kinderen mogen een hapje maken. De inschrijflijst hiervoor hangt bij het klaslokaal. Zo gaat elke klas samen eten. Daarna zal er een kerstviering zijn met verhaal, liedjes, gedichten ed. De kinderen mogen bij hun eigen leerkracht aangeven of zij ook iets willen doen tijdens deze kerstviering.

Als de kinderen in de klas zijn, kunnen de ouders op het plein genieten van kerstmuziek, warme chocolademelk
en ontmoeting. Rond 19:15 uur is de Kerstviering afgelopen en kunt u uw kind weer meenemen naar huis.
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn in de klas, omdat deze kerstviering een onderdeel is
van het onderwijsprogramma van school.
In het kort:
Wanneer: woensdag 18 december om 18.30u start de kerstviering in de klas, de ouders vinden gezelligheid
met elkaar op het plein.
Vanaf 9 december hangt er een lijst voor de hapjes waar de kinderen op kunnen schrijven wat zij maken.
Vriendelijke groet, de kerstcommissie

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.
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
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Verjaardag afspraken
Wanneer uw kind jarig is, besteden wij daar
graag aandacht aan in de klas. Uw kind mag de
kinderen in de klas trakteren en via de verjaardagbank in de hal kunnen ook de leerkrachten
uw kind feliciteren. Bij de groepen 1 t/m 3 mogen
ouders in de klas komen tijdens de viering en het
trakteren. In de groepen 4 t/m 8 niet meer! Natuurlijk is het prima wanneer u wel de traktaties
komt brengen. Voor alle jarigen alsnog of alvast
gefeliciteerd!

5 december komt
de Sint de school
bezoeken! Wat zal
hij voor ons meebrengen dit jaar?

Het kan zijn dat uw kind iets kwijt
raakt op school. Wanneer dit gebeurt
is het altijd goed om de leerkracht te
vragen of het voorwerp is gevonden.
Ook hebben wij een gevonden voorwerpen bak op De Bron. Deze staat
op de computerkast voor het lokaal
van juf Carin (groep 6). Neem gerust
een kijkje of het voorwerp daar in zit!

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

Kerst, 18 dec om 18:30 uur!!!

Kerstlichtjes Wandeling

De opbrengst van deze wandeling gaat rechtstreeks naar Villa Expert Care

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
Week 49: 2 t/m 6 dec 2019
Ik zie je wel
Week 50: 9 t/m 13 dec 2019
Zing in het donker
Week 51: 16 t/m 20 dec 2019
Kom je ook?
Week 2: 6 t/m 10 jan 2020
Jij bent bijzonder
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