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DE BRON

NIEUWSBRIEF
December kerst 2018

Agenda

nieuwsbrief - cbs De Bron

Wo 19 dec

Kerstviering met ouders

Vr 21 dec
22 dec t/m
6 jan 2019

12.00 uur Kerstvakantie

Do 10 jan
21 t/m 25 jan
Do 24 jan
Zo 27 jan

CJG spreekuur
Project kind, school en kerk
CJG spreekuur
Afsluitende kerkdienst Project
kind, school en kerk

Kerstvakantie

De Bron zorgt voor ontwikkeling.

In deze uitgave


Bijbelrooster



Kerst

Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers en relaties,
Na de kerstvakantie start groep 1-instroomgroep. De Bron heeft een sterke
aanwas van kleuters. Juf Alice en juf Esther zullen groep 1-instroomgroep gaan
bemensen.
Verder zal juf Desiree op de woensdagochtenden in de bovenbouw de leerkrachten vervangen die dan werkzaamheden buiten hun groep kunnen uitvoeren; zoals de groepsadministratie, het maken van handelingsplannen etc.
In de nieuwsbrief van januari zullen zij zich aan u voorstellen.
Tot slot heeft het team, het management team (MT), de MR van de Bron en de
bestuurder van stichting Cambium ervoor gekozen, om mij directeur van de
Bron te laten zijn totdat de nieuwbouw (IKC) van de Bron in samenwerking met
de Meidoorn afgerond is. Bij de feestelijke opening van het IKC zal ik tevens afscheid nemen van de Bron en het stokje overdragen aan een nieuwe directeur.
Tot die tijd zal ik de komende jaren mij inzetten voor uw kinderen, voor u, het
team; kortom de Bron.
Met vriendelijke groet,
Elvrie Croes
Directeur de Bron

Bovenstaande mooie uitnodiging hebt u via uw kind ontvangen.
De deuren van de kerk zijn open vanaf 18.15 uur.
Wilt u de kleuters naar de oppasruimte brengen?
Vandaar gaan zij met hun eigen juf naar binnen.
De overige leerlingen zitten bij hun eigen ouders.
Vanwege de ruimte gaan wij uit van twee volwassenen per leerling.
Omdat Kerst ook een feest van delen is,
staan er bij de uitgang collectebussen
waar u een bijdrage voor onze sponsorkinderen in kunt doen.
Wij hopen op een fijne kerstviering samen !

Nieuws uit MR
De volgende punten zijn behandeld in de MR vergadering.
De nieuwbouw. Klankbordgroep bijeenkomst is geweest,
om de stand van zaken door te spreken.
De begroting is besproken en uitgelegd.
Aangezien er veel instroom is van nieuwe kinderen,
start er na de kerstvakantie een nieuwe kleutergroep.
Dit wordt groep 1 instroom.
Vanuit de GMR heeft Hetty Knauff het een en ander over de GMR verteld.
We hebben het activiteitenplan doorgenomen en weer up-to-date gemaakt.

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

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

onder Ouders en Onderwijs

Nieuwe boeken zijn welkom !!

Bijbelrooster

CBS De Bron
Keizersweg 2
Postbus 48
8090 AA Wezep
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

Week 2: 7 t/m 11 januari 2019
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23

038 376 30 39
www.bronwezep.nl
debron@stichtingcambium.nl

