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Welkom
Bij de kleuters zijn

Jens Groeneveld, Nolan Kroeze en
Norah Pap begonnen.

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

Kijk voor leuke
sportactiviteiten op:
Goedbezig
oldebroek.nl

Vanuit de directie
Verhuizing de Bron naar de voormalige Oranjeschool in Wezep
Deze verhuizing zal niet eerder plaatsvinden dan de voorjaarsvakantie 2019. Eerst moet het
gebouw van de voormalige Oranjeschool klaargemaakt worden voor de Bron om erin te trekken. Ook moet het helder zijn voor de Bron wanneer het huidige gebouw gesloopt gaat worden. Dit is nu nog niet het geval. Tot die tijd blijven we in ons huidig schoolgebouw zitten. We
blijven u op de hoogte houden.
Sloop gymzaal naast de Bron
In de week vanaf 3 december a.s. zal er gestart gaan worden met het inrichten van de
bouwplaats. Dit bericht hebben wij deze week ontvangen. Hierbij is afgesproken met de gemeente dat een gedeelte van het speelveldje naast de gymzaal wordt gebruikt als bouwplaats. Het bedrijf dat de sloopwerkzaamheden gaat verrichten zal volgende week wat hekwerken zetten en de inrit klaarmaken naar de bouwplaats. Hierbij worden ook de speeltoestellen verwijderd. De leerlingen van de Bron kunnen dan ook vanaf volgende week niet
meer spelen op dit speelveldje.
Groep 1 instroomgroep na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie start de Bron met een groep 1 instroomgroep. Momenteel hebben we
twee behoorlijke volle groepen 1-2. Op de instroomlijst hebben we nog een behoorlijk aantal
vierjarigen staan die de komende maanden gaan instromen. Zij zullen met een aantal vierjarigen uit de huidige groepen 1-2 gaan instromen in deze groep 1. Tot de zomervakantie zullen we deze groep 1 instroomgroep hebben.
Afgelopen week hebben we alle betrokken ouders van de kleutergroepen en de groep 1 instroomgroep via een ouderavond geïnformeerd.
Voor deze groep 1 instroomgroep wordt momenteel tijdelijk een nieuwe collega geworven.
Juf Dineke
Na de kerstvakantie zal juf Dineke ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten voor de
kleutergroepen en eventueel andere groepen. Juf Ingrid, een bekend gezicht binnen de
school, zal tot de zomervakantie naast juf Henrike de werkzaamheden van de kleutergroep
van juf Dineke overnemen. Op deze wijze kan juf Dineke op een fijne wijze naar haar pensioen rond de zomervakantie toewerken.
Voor juf Ingrid wordt ook tijdelijk een nieuwe collega geworven.
Elvrie Croes

Sinterklaas op bezoek op de Bron
Sinterklaas heeft ons een bericht gestuurd dat hij ook dit jaar
de Bron een bezoek wil brengen!
Wij ontvangen hem daarom feestelijk op het plein op 5 december om 8.30.
De kinderen hoeven dan niet eerst naar binnen, maar mogen buiten blijven.
U bent als ouder van harte uitgenodigd om er bij te blijven.
Sint heeft ook dit jaar gevraagd of alle kinderen van groep 8 hulppiet willen zijn,
dus het belooft een gezellig feest te worden voor de hele school!
Zodra Sinterklaas is aangekomen gaan alle kinderen met hun juf/meester naar binnen om er samen een leuke feestdag van te maken.
De kinderen zijn gewoon om 12.30 vrij die dag.
De school ziet er nu al extra gezellig uit,
dankzij de fijne hulp van de OuderWerkGroep.
Vooral het speellokaal is mooi omgetoverd tot Sinterklaas speelplek. (zie foto’s).
Vanaf maandag 3 december zullen ook de surprises al in school te bewonderen zijn.
Kortom, wij zijn er wel klaar voor!
En dan nu maar afwachten hoe Sinterklaas dit jaar op de Bron aankomt...
Denkt u nog even aan het niet parkeren op de Vuurdoornstraat? Bedankt!

Hier mogen de kleuterpietjes paard rijden

Na het bouwen van
een grote schoorsteen

gooien d e kleuterpietjes de pakjes
door de schoorsteen.

Even uitrusten in
het bed van
Sinterklaas

En op het dak klimmen leren de
kleuterpietjes natuurlijk ook.

Rijmen en dichten….
In de Sinterklaasperiode worden elk jaar veel gedichten geschreven. Mooie aanleiding om het te
hebben over het voorlezen van gedichten.
Hoe lang duurt nu eigenlijk het voorlezen van een gedicht?
Een minuut? Die kunt u vast makkelijk missen. Elke dag.
En in die minuut brengt u uw kind aan het lachen, troost u uw kind, leert u het spelen met taal of
geeft u hem of haar nieuwe inzichten.
In elk geval verrijkt u hun leven met de taal van poëzie!
Mijn favoriete gedichtenboek is In een slootje ben ik een bootje van Bette Westera (auteur) Klaas
Verplancke (illustrator)
In deze bundel staan negentien versjes; in elk ervan is een voorwerp aan het woord. Het is de bedoeling dat de lezer/luisteraar raadt om welk ding het gaat. Dat ligt echter niet altijd voor de
hand. Gelukkig staat de oplossing (een mooie illustratie van het voorwerp) op de volgende bladzijde .
Mijn favoriete gedichtje uit deze gedichtenbundel laat ik aan u om te raden:
Wij zijn een stel, het mes en ik
Wij zijn al jaren samen
Het mes snijdt alles kort en klein,
en ik,
ik prik met name.

Ik wens u een heel fijne decembermaand!
Mieke Messie – leesconsulent Bibliotheek Noord-Veluwe

Oliebollenactie
Deze actie is 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 gebakken door Bakker Jonker uit Oldebroek. De kinderen mogen ze
verkopen aan familie, buren, vrienden, etc. De lijsten zijn inmiddels meegegeven aan de kinderen 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.
Dus jullie hebben nog maar een paar dagen om de oliebollen te verkopen !
Veel succes !

Jaarverslag MR 2017-2018
Overleg en samenwerking
Dit jaar is er regelmatig overleg geweest met de leden van de MR. Met regelmaat woonde Ben Kanis de vergadering bij als dit van toepassing was. Hij heeft de MR geïnformeerd over schoolzaken
die zowel de ouders als het personeel aangingen.
De samenstelling
De MR bestond in het schooljaar 2017-2018 deels uit een al bestaande samenstelling. Namens het
personeel namen Dineke Jansen en Henriëtte Binnekamp zitting in de MR. Nieuw was Carin Homan als lid namens het personeel. Tevens is er besproken dat komend schooljaar namens het personeel Jeanette Bijl alvast mee gaat lopen, omdat Dineke in de zomer van 2019 uit de MR zal
gaan.
Namens de ouders waren er 3 bestaande MR leden, namelijk Gosé van Gelder, Mariska Wilschut
en Dreana van den Hoek.
De voorzitter was Dineke Jansen en het secretariaat werd gedaan door Mariska en Dreana.
Waarover werd beslist
Op een aantal beleidsterreinen is de instemming van de MR (of een deel van de MR) nodig.
In dit schooljaar hebben wij ingestemd met de volgende zaken:
 Het jaarplan 2017-2018 van De Bron, waarin wordt aangegeven welke doelen voor dit schooljaar worden gesteld en de wijze waarop de doelen behaald gaan worden.
 Vakantierooster 2018-2019, waarin de vakantiedagen voor het komend schooljaar zijn opgenomen.
 Formatieplan 2018-2019 is besproken, waarin wordt aangegeven hoe de groepen het komend
schooljaar worden samengesteld. Daarbij is besloten om de groepen zoals ze in het jaar 2017-2018
waren ingedeeld zo te laten.
 Instemming gegeven over hoe het beschikbare geld voor de werkdrukverlaging zal worden besteed.
Instemming gegeven om de groepen 1 en 2 tijdens de dagen dat groep 8 op kamp gaat vrij te geven, zodat de leerkrachten van deze groepen ingezet kunnen worden in andere groepen.
Waarover werd gesproken
 De ontwikkelingen en besluitvormingen ten aanzien van een nieuw schoolgebouw voor de Bron.
 MR-reglement wordt vastgesteld.
 Het beleid van de Bron voor een gezonde school.
 Ziekteverzuim en vertrek van leerkrachten op de Bron.
 De zorgen die er waren tijdens de periode dat het MT weinig aanwezig was.
 Hoe zorg en begeleiding op school geregeld is.
 De communicatie vanuit school naar ouders.
 De interim directeur heeft zich in een extra vergadering voorgesteld.
 Er is een inspectiebezoek geweest (1x per 4 jaar) en dit jaar lag de nadruk op rekenen. Het onderzoek is positief verlopen.
Alle protocollen die wij op school hebben.
Kortom, weer genoeg besproken en besloten het afgelopen jaar.
Samen als ouders en personeel willen we graag op een positieve wijze meedenken en meebeslissen over de ontwikkelingen op de Bron.

Namens de MR,
Mariska Wilschut
Dreana van den Hoek-van Boven
Secretariaat MR de Bron

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.
13 december

Beëindiging Schoolcommissie
In de vorige nieuwsbrief stond al vermeld dat de schoolcommissie is
opgeheven. Als team van De Bron willen we nog wel alle leden van de
schoolcommissie bedanken voor al die tijd die zij hierin gestoken hebben voor onze school.

Martine Voskuil, Natascha van Diepen, Judith van Putten, Ursula van
‘t Ende, Paula van Ommen, Johan Spronk en Linda van de Wetering

heel hartelijk bedankt !

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

De kerstviering is op
woensdag 19 december
van 18:30-19:30
in de Pauluskerk.
Meer info ontvangt u later.

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

Nieuwe boeken zijn welkom !! (zie vorige nieuwsbrief)

Bijbelrooster

CBS De Bron
Keizersweg 2
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
Week 49: 3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56
Week 50: 10 t/m 14 december 2018
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
Week 51: 17 t/m 21 december 2018
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40

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

