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Studiedag (alle leerlingen vrij)
Spreekuur CJG
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Koningsspelen
Bag2School
Paasontbijt
Paasviering
Paasbloemenaktie
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Vanuit de directie
Juf Heinie Wieten
Heeft ons na de voorjaarsvakantie verlaten vanwege een baan vlak bij haar woonhuis. Voor
de voorjaarsvakantie heeft zij afscheid genomen van groep 6 waar zij samen met juf Carin
les aan heeft gegeven. Juf Heinie had een tijdelijke aanstelling en voor haar komt tijdelijk tot
aan de zomervakantie juf Sanne Westrik. Zij stelt zich hier later in de Nieuwsbrief aan u voor.
Meester Henk de Boer
Na de voorjaarsvakantie komt ook tijdelijk tot aan de zomervakantie meester Henk de Boer
onze geledingen op de dinsdagochtend en de woensdagochtend versterken. Hij zal voornamelijk de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 individueel of in kleine groepjes begeleiden.
Gerrit van Putten
Vanaf 1 maart is Gerrit van Putten 2 dagen in de week op de donderdag en de vrijdag gestart als conciërge op de Bron en gaat hij 2 dagen in de week op de maandag en de dinsdag
starten op de Meidoorn. Als het nieuwe IKC klaar is, dan zal hij als gezamenlijke conciërge
met ons meegaan.
Beide nieuwe collega’s zullen zich in een volgende Nieuwsbrief nader aan u voorstellen.
Planning verhuizing naar de voormalige Oranjeschool
Zoals rond de kerstvakantie in de Nieuwsbrief aangegeven, zitten we nog steeds op een
planning van rond de Hemelvaartvakantie verhuizen naar de voormalige Oranjeschool. We
blijven u op de hoogte houden.
Elvrie Croes

Beste ouders/verzorgers,
Even voorstellen
Mijn naam is Alice Schoonhoven en vanaf januari ben ik werkzaam op maandag en dinsdag in de instroomgroep. Samen met mijn duo Esther Hardonk hebben we een groepje van 17
leerlingen. In de loop van het jaar komen er nog 2 tot 3 kinderen bij.
In 1984 ben ik begonnen als kleuterjuf op de Looschool op ’t Loo gemeente Oldebroek.
Ik heb 3 kinderen, een meisje van 24 en een jongenstweeling van 20 .
Na de geboorte van de tweeling ben ik opnieuw gaan werken in het onderwijs.
Samen met mijn man en kinderen woon ik in Hattem.
In mijn vrije tijd mag ik graag lezen, handwerken, schilderen, fietsen en tuinieren
en sta ik als vrijwilliger in de Fontein in Hattem.
Ik heb het erg naar mijn zin op de Bron met een leuke gezellige groep en een fijn
team.
Ik hoop er samen met u en mijn collega een fijn half jaar van te maken!

Beste ouders / verzorgers,
Mijn naam is Esther Hardonk en ik ben 24 jaar. Elke dag kom ik vanuit Apeldoorn naar Wezep.
In de meivakantie hoop ik te gaan trouwen met mijn vriend Steven.
In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk bezig met de voorbereidingen daarvan.
Sinds januari ben ik samen met Alice gestart in de instroomgroep/groep 1 van
de Bron.
Ik heb het heel erg naar mijn zin! De komende weken starten we met het thema ridders.
Ook zal ik te vinden zijn bij de andere groepen voor tijdelijke inval op de maandag en de dinsdag.

Even voorstellen!
Ik ben Sanne Westrik. Ik ben 33 jaar en woon in Hattem. Ik ben getrouwd met Arjen en samen hebben wij 4 kinderen van 6 jaar, 4 jaar, 3 jaar, 4,5 maand!
Voordat ik hier aan het werk ging heb ik 11 jaar in Harderwijk op een basisschool
in verschillende groepen gewerkt.
Op de Bron zal ik op maandag, donderdag en vrijdag werken. Voornamelijk zal ik
in groep 6A en 6B zijn en klas 56 lesgeven op maandagmiddag! Verder zal ik ook
ochtenden lesgeven in groep 7/8 en groep 8.

Welkom
De volgende kleuters zijn op school begonnen sinds de kerstvakantie
Elaine Zoet, Duncan Mast en Jesper van ‘t IJssel.
Vanuit Almere is de fam. Van Nieuwstadt naar Wezep gekomen.
Emily zit nu in groep 4 en Marissa in groep 7.
En vanuit Syrië is de fam. Almahmoud hier komen wonen.
Mohammed is in groep 7 gekomen en Laian in groep 3.
We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd bij ons op school !

Afscheid
We hebben ook afscheid genomen van enkele kinderen van onze school.
Stephanie Tichelaar uit groep 7 en Silvèn Schaftenaar uit groep 5 gaan nu
naar scholen in Zwolle. En Thirza Daling is verhuisd naar Hattemerbroek.
We hopen dat jullie snel gewend zijn op de nieuwe school !

Incasso vergoeding pleinwachtvrijwilligers
De pleinwachtvrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor het goed en veilig begeleiden van uw
kinderen tussen de middag.
Om deze vrijwilligersvergoeding te kunnen geven, vragen wij een bedrag van € 25 ,-per
gezin per schooljaar. Dit bedrag willen wij 25 maart
gaan incasseren.

Het gaat om een vrijwillige bijdrage, daarom kunt u voor 13 maart a.s. via de mail aangeven wanneer u niet wilt dat het bedrag van uw rekening wordt geïncasseerd. Graag een
mail aan: inekemulder@stichtingcambium.nl met als onderwerp ic pwv . Vervolgens de
naam van uw kind(eren) vermelden in de mail.
Wanneer u geen machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven, ontvangt u via de
mail een rekening.

Kidz doe-dag van Limburg Stirum Korpsen
Na het geven van een workshop aan groep 3 en 4 organiseert de van Limburg Stirum
Korpsen op zaterdag 23 maart een Kidz doe-dag in hun clubgebouw! Dit is een muzikale
dag voor alle basisschoolkinderen van groep 1 tot en met groep 8. De dag zal bestaan uit
muzikale spelletjes, samen muziek maken, marcheren, gezamenlijk eten en wordt afgesloten met een concert voor de ouders. Een dag die in het teken staan van muziek en samenwerken!
De kinderen mogen allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen. De dag zal duren
van 12u tot 15u. Voor meer informatie en aanmelden: www.vlskorpsen.nl/kidz-doe-dag. Hopelijk zien de muzikanten jou op 23 maart!

Twee wonderlijke meisjes lief en klein
wat zijn wij dankbaar
jullie ouders te mogen zijn.
Jens Groeneveld heeft twee zusjes gekregen, Fenna en Romee !!
Jens en Marcel en Wilma, van harte gefeliciteerd.

Bag2School
Bag2School is een organisatie die kleding, schoenen, gordijnen, handtassen en lakens
ophaalt bij o.a. scholen en deze naar Oost Europa brengt. Daar worden de goederen
verkocht. Voor elke kilo aan opgehaalde kleding ontvangt De Bron 30 cent. Het mes
snijdt dus aan twee kanten.
Wat mag er niet in de tas:
Vuile of natte kleding / gescheurde of beschadigde kleding / enkele schoenen / afgeknipt materiaal / matten / tapijten / kussens / dekbedden / snuisterijen / bedrijfskleding /
industriële gordijnen / industrieel beddengoed.
Op dinsdag 16 april om half 9 komt Bag2School weer naar onze school.
Kinderen kunnen ook naar opa / oma, oom / tante om daar kleding op te halen voor
een supergrote opbrengst !

Via uw kind ontvangt u een zak
waarin u alle kleding kunt doen.
Mocht u te kort hebben aan 1
zak dan zijn er op school nog
meer zakken. De kleding mag
ook in andere zakken meegegeven worden. De zakken kunnen
uiterlijk dinsdagmorgen 16 april
half negen mee naar school en
bij de hoofdingang leggen. Eerder mag ook—dan even voor in
de hal leggen.

Gevonden voorwerpen ton
De ton met de oranje deksel in de gang zit weer helemaal vol met gevonden
voorwerpen !
Daarom stallen we deze spullen maandag even uit op een tafel in de gang,
zodat u makkelijk kunt zoeken.
Wanneer deze spullen niet opgehaald worden, gaan ze mee met de aktie
Bag2School.

U mag uiteraard het hele jaar in deze ton zoeken wanneer uw kind
iets kwijtgeraakt is.

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

Gezocht nieuwe leden OWG
Er heeft zich al een ouder opgegeven bij de
OWG. Heel fijn !!
Het zou heel mooi zijn als er nog een ouder bij
komt.
Mocht jij er iets voor voelen om je aan te sluiten bij de Ouder Werk Groep en samen met
een groep enthousiaste dames activiteiten
voor de kinderen te regelen?
Meld je dan nu aan bij Dorothé Dijkhuizen –
van Olst. Haar kun je bereiken via owgdebron@stichtingcambium.nl

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

onder Ouders en Onderwijs

Nieuwe boeken zijn welkom !!

Bijbelrooster

CBS De Bron

Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17
Week 11: 11 t/m 15 maart 2019
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44
Week 12: 18 t/m 22 maart 2019
Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19
Week 13: 25 t/m 29 maart 2019
De graankorrel, Johannes 12:20-36
De voetwassing, Johannes 13:1-20
Judas vertrekt, Johannes 13:21-30
Week 14: 1 t/m 5 april 2019
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27
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