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Agenda

22 t/m 26 okt Herfstvakantie
Do 1 nov
Do 1 nov
Wo 7 nov

Fietscontrole
Spreekuur CJG
Dankdag
Bijlagen graag goed doornemen !!!

Do 15 nov
Do 15 nov
Di 20 nov
Do 29 nov
Do 29 nov

Herkeuring fietscontrole
Spreekuur CJG
Spreekavond
Spreekuur CJG
Spreekavond

Wo 19 dec

Kerstviering met ouders
(staat verkeerd op de kalender)
De Bron zorgt voor ontwikkeling.

In deze uitgave

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie !!



Bijbelrooster



Oliebollenactie



Spreekuur CJG op school



Dankdag

Welkom
Bij de kleuters is
Sara Bredewoud begonnen.

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

Alle informatie
over Dankdag
op woensdag
7 november
vindt u in de bijlages.

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we weer twee maanden verder in het nieuwe schooljaar. De
Bron is goed opgestart en we draaien weer op volle toeren. We hebben al
weer de nodige activiteiten achter de rug zoals de vossenjacht, de algemene
informatie ouderavond, kanjerlessen met ouders en voor het team de Cambium studiedag.
De afgelopen weken heb ik de Bron mogen leren kennen als een fijne school
met prettige leerlingen, betrokken ouders en fijne collega's.
Voor de komende periode gaan we met elkaar op weg naar de Dankdag,
spreekavonden en de kerstviering. Maar voor nu gaan we eerst genieten van
een fijne herfstvakantie.
Voor wie herfstvakantie heeft, rust lekker uit, geniet ervan en tot daarna.
Elvrie Croes

Oliebollenactie
Binnenkort starten we op school met een oliebollenactie. Deze actie wordt georganiseerd
door de OWG en de opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe schoolhesjes. Deze hesjes zullen worden gebruikt voor oa de Avondvierdaagse en het schoolreisje. Een zak
oliebollen kost € 8,00 en bevat 10 overheerlijke bollen. Deze worden overigens gebakken
door Bakker Jonker uit Oldebroek. De kinderen mogen ze verkopen aan familie, buren,
vrienden, etc. De lijsten worden meegegeven aan de kinderen op 12 november en moeten
uiterlijk 3 december ingeleverd worden bij de leerkracht samen met het geld. Op vrijdag 14
december kunt u vanaf 14.30 uur uw bestelde oliebollen bij school ophalen.
Kunnen en mogen wij op jullie verkoop rekenen?

Op school hebben we een kinderzwerfboekenkast bij de hoofdingang.
De boeken die we hebben om er in te zetten beginnen op te raken.
Wij doen hierbij een oproep om boeken in te leveren die je niet meer leest en
graag weg wilt doen. Inleveren kan in de witte bak bij het lokaal van juf Anneloes.
Dus lees je een boek niet meer en wil je deze delen met andere kinderen.
Laat je boek dan zwerven vanuit de kinderzwerfboekenkast en lever je oude
boeken in bij juf Anneloes.
Naast het meenemen van oude boeken is er ook de mogelijkheid om nieuwe
boeken te lezen uit de kinderzwerfboeken kast bij de hoofdingang.
Neem een boek mee uit de kast, lees het en laat het boek weer zwerven.
We hopen op een mooie boekenopbrengst!

Voortgang nieuwbouw
Zoals u weet komt de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum op het huidige terrein van De Bron en de twee naastgelegen percelen. Op deze twee percelen staan de
gymzaal en de speeltuin. Om hierop te kunnen bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In de eerste helft van 2018 heeft het college van burgemeester
en wethouders hierover een zogenaamd ontwerpbesluit genomen. Dit besluit heeft
ter inzage gelegen tot vóór de zomervakantie. Er is één reactie op gekomen. Het college van B&W heeft recent een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor het
nemen van een definitief besluit over de wijziging. In dit besluit is de ingediende reactie verwerkt. Op woensdagavond 17 oktober vergadert de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving over het voorstel. Over dit voorstel besluit de gemeenteraad op donderdag 8 november. Als de raad heeft ingestemd met de wijziging, dan
moeten onze school en De Meidoorn nog een omgevingsvergunning
(bouwvergunning) aanvragen.
Om de nieuwbouw van het nieuwe IKC mogelijk
te maken dient de bestaande gymzaal aan de
Sneeuwbesstraat te worden gesloopt. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart en binnenkort
wordt de sloopvergunning aangevraagd. We verwachten dat in december wordt begonnen met
de sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden
zullen ongeveer een maand in beslag nemen.

Fietsenkeuring
Op donderdag 1 november zal Koos van de Put de fietsenkeuring op de Bron gaan doen.
De fietsen zullen dan o.a. gecontroleerd worden op de remmen en de verlichting.
Voorafgaand aan deze keuring is het mogelijk gebruik te maken van de actie van de deelnemende fietsenmakers. Deze actie is vrijdag 19 oktober aanstaande.
Donderdag 15 november gaan ouders de herkeuring
doen voor de fietsen die niet goedgekeurd waren.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van ouders om de
fietsen van de kinderen klaar te maken voor de wintertijd.

Vanaf dit schooljaar zal het CJG nog meer aanwezig zijn
op de basisschool van uw kind.
Ik ben Wendy Klomp en werkzaam als jeugd en gezinswerker binnen het Centrum
voor Jeugd en Gezin Oldebroek. Het aankomende jaar kunt u mij steeds meer vinden op de school van uw kind.
Opvoeden is vaak een leuke maar ook uitdagende klus waarbij je soms best tegen
dingen aan kunt lopen. Veelal kun je met 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.
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin kom ik al heel wat jaren op de school van
uw dochter of zoon. In een gesprek kan ik samen met u kijken waar u en uw kind
mee geholpen zijn. Het kan helpen wanneer de leerkracht of intern begeleider ook
aansluit bij het gesprek omdat zij uw kind natuurlijk ook erg goed kennen.
Mocht u een vraag hebben dan bent u welkom op het spreekuur op school. U kunt
binnenlopen (waarschijnlijk in de directiekamer), aanmelden via school of rechtstreeks bij mij via: w.klomp@cjgoldebroek.nl
Spreekuur CJG op De Bron op de donderdagochtenden
in de even weken van 8.30 tot 9.30 uur.
1 november
15 november
29 november
13 december

Beëindiging Schoolcommissie
In de afgelopen jaren heeft de Schoolcommissie op onze school de rol van
klankbordgroep vervuld. De commissie vormde een brug tussen de ouders en
de school en had een adviesfunctie richting de schoolleiding.
Tijdens deze vergaderingen spraken we over zaken die direct betrekking hadden op de school. U kunt dan denken aan de nieuwbouw, de formatie e.d.
Zaken die ook worden besproken binnen de MR van onze school. De MR
draagt de verantwoordelijkheid voor de belangen van de kinderen, het personeel en de ouders.
In goed overleg met de schoolleiding hebben we daarom besloten om per direct
de Schoolcommissie te beëindigen.
Zijn er zaken waarvan u denkt dat deze besproken moeten worden, neem dan
contact op met de secretaris van de MR. Contactgegevens kunt u vinden op de
website van school onder Ouders en Onderwijs – MR.

Peuter
opvang
De Bron

Denkt u aan het
eenrichtingverkeer
in de Vuurdoornstraat ?

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

Luizentas / vulpen / koptelefoon
Wanneer u in het vervolg een nieuwe luizentas (€ 2,-), vulpen ( 5,-) of een koptelefoon/
oortjes (€ 2,-) wilt aanschaffen, ontvangt u een
rekening. Deze dient u dan binnen een week
over te maken.

Op deze manier hebben wij geen contant geld
meer op school.

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

Bijbelrooster

onder Ouders en Onderwijs

Week 42/43: 15 t/m 26 oktober 2018
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34
Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29
Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
week 46-48: verhalen over Simson
Week 46: 12 t/m 16 november 2018
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4
Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5
Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15
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