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Agenda 
5 maart 2018  : Luizencontrole 
7 maart 2018  : Gezamenlijke opening door groep 3/4 (ouders zijn welkom!) 
9 maart 2018  : Rapporten mee! 
12 maart 2018  : Groep 1/2 workshop Media 
12 maart 2018  : 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 
16 maart 2018  : Paascrea (’s ochtends OB en ’s middags BB) 
19 maart 2018  : Peutergym om 11.00 uur 
20 maart 2018  : Informatieve ouderavond “Andere schooltijden” o.l.v. René Tips (20.00 uur) 
20 maart 2018  : MR-vergadering en AC-vergadering 
22 maart 2018  : Streetwise voor groep 1 t/m 8 
29 maart 2018  : Paasviering en paaslunch 
30 maart 2018  : Goede vrijdag 
2 april 2018  : Tweede paasdag 
5 april 2018  : Kijkochtend Kanjerouderlessen 
5 april 2018  : Groep 7 theoretisch verkeersexamen 
11 april 2018  : Schoolvoetbaltoernooi meisjes groep 7/8 
18 april 2018  : Schoolvoetbaltoernooi jongens groep 7/8 
17, 18, 19 april 2018 : Centrale eindtoets groep 8 
20 april 2018  : Koningsspelen/200 jaar bestaan Maatschappij van Weldadigheid 
23 april 2018  : Peutergym om 11.00 uur 
24 april 2018  : Groep 7/8 Podiumplan in Diever 
27 april 2018  : Koningsdag en start meivakantie 

http://www.debroncbs.nl/
mailto:school@debroncbs.nl
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Verklaring afkortingen: 
NB   : Nieuwsbrief  
TV   : Teamvergadering 
OB   : Onderbouw (groep 1 t/m 4) 
BB   : Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
MR   : Medezeggenschapsraad 
AC   : Activiteitencommissie 
 
Verjaardagen leerlingen 
De komende periode zijn er ook weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen: 
8 maart 2018  : Thomas Bakker wordt 6 jaar. 
10 maart 2018  : Kjelt Smolders wordt 7 jaar.  
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag! 
 
Kind op Maandag 
Week 10 – 5 t/m 9 maart 2018 
Ik help je wel 
Marcus 6:30-52 en Marcus 7:31-37 
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het 
meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie 
verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel’.  
 
Week 11 – 12 t/m 16 maart 2018 
Wie begrijpt dit? 
Marcus 9:2-29 en Marcus 10:13-16 
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee mensen 
van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt 
begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een kind.  
 

Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers,  
Graag zou ik mijzelf even voor willen stellen. Mijn naam is Lieza 
Rodermond, 25 jaar oud en woonachtig in Wanneperveen. Voor het 
afronden van mijn studie, welke ik volg aan Stenden Hogeschool te 
Meppel, ga ik een onderzoek doen op CBS De Bron. Het onderzoek zal 
vooral gericht zijn op onderzoek naar leerdoelen binnen het 
rekenonderwijs in groep 7/8. Ik ben op woensdagen voornamelijk 
bezig met mijn onderzoek in groep 7 en 8 bij juf Annieke. Mijn 
eindstage heb ik afgerond op 't Vonder te Wanneperveen, vandaar 
dat ik op CBS De Bron weinig tot geen lessen ga geven, tenzij dit nodig 
is voor mijn onderzoek.  

 
TSO – Pleinwacht 
Het overblijven bij ons op school wordt door ouders geregeld en georganiseerd. Ouders kunnen 
meedraaien in het overblijfrooster waardoor het overblijven gratis wordt voor hun kinderen. Leerkrachten 
begeleiden de kinderen bij het eten en hebben van 12.15 tot 12.45 uur tijd om zelf even te lunchen en 
pauze te houden. Sinds eind november is er extra hulp bij het overblijven geweest door middel van het 
inzetten van leerkrachten op het schoolplein omdat we merkten dat sommige ouders het prettig vonden 
om op bepaalde momenten ondersteuning te krijgen. Deze extra hulp was een interventie van tijdelijke 
aard. Omdat we zien dat het stukken beter gaat bij het overblijven willen na de voorjaarsvakantie de extra 
pleinwacht van teamleden tussen de middag stoppen. Uiteraard zijn we bij calamiteiten heel dichtbij! 
Mochten er nog vragen zijn over het overblijven dan horen wij dat graag.   
 



CBS De Bron 22 februari 2018 nieuwsbrief 12 

Musical voor groep 7/8 
Na de voorjaarsvakantie willen we langzaamaan gaan beginnen met het oefenen van de musical. De 
kinderen staan te trappelen om er weer een mooie musical van te maken! De ouders die anders hielpen 
hebben geen kinderen meer in onze klas dus we zijn op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen. Het 
gaat om het instuderen van de tekst met de kinderen en het leren van het toneelspelen. Het zou mooi zijn 
als één of twee ouders regelmatig zouden willen helpen met oefenen. Bij voorkeur op de vrijdagmiddag, 
maar wanneer een ander tijdstip handiger is kunnen we het daar altijd over hebben. Het is erg leuk om te 
zien hoe enthousiast de kinderen hiermee bezig zijn en hoe we samen tot een mooie voorstelling komen! 
Lijkt het je leuk om te helpen? Geef dit dan aan bij juf Annieke, juf Marjolein of juf Evelien. We horen het 
graag!  
 
Peutergym schooljaar 2017-2018 
De volgende data zal meester Gerrit op De Bron zijn voor de peutergymlessen. Wij hopen wederom veel 
peuters en hun ouders te mogen ontvangen! 
Maandag 19 maart 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 23 april 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 11 juni 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
Maandag 9 juli 2018  van 11.00 tot 12.00 uur 
 
Gezonde school 
Gezonde leerlingen presteren beter! Ook wij vinden gezondheid belangrijk. Daarom zijn we aan de slag 
gegaan met de Gezonde School-aanpak en willen we in de toekomst het vignet Gezonde School 
behalen. We gaan ons richten op het thema “Welbevinden”. Binnen dit traject worden we ondersteund 
door de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. Inmiddels heeft er een 0-meting plaatsgevonden. 
Vanaf 1 maart kunnen we het ondersteuningsaanbod aanvragen. Een Gezonde School werkt planmatig en 
integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten. Wordt vervolgd! 
 

 
 
Kanjertraining 
Groep 7/8 
Tijdens de Kanjertraining hebben wij de afgelopen periode gewerkt aan 
Nee durven zeggen en Vragen stellen. Ook hebben we gekeken naar de 
verschillende kleuren van de randen bij de Witte pet. We hebben gezien 
dat elke kleur een kracht heeft. Zoals leiderschap bij de zwarte pet. Goed 
kunnen luisteren bij de gele pet. En humor bij de rode pet. We hebben 
gekeken naar beroepen waarbij het handig is dat je een randje aan de 
witte pet hebt. We kwamen tot de conclusie dat een juf een witte pet 
heeft met veel gekleurde randjes. Sophie wil graag juf worden dus zij 
heeft de pet even gepast! 
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18 februari 2018: Schoolgezinsdienst “Storm”  
Ik weet sommigen vinden een dienst met kinderen van school, wel een beetje druk. Dat is ook zo. Waar 
kom je het tegen dat iemand midden onder de dienst even naar de WC moet. Tja, kinderen doen dat 
gewoon. Hun ouders zullen wel hebben gezegd dat dat nu eigenlijk niet kan. Dat ze moeten proberen het 
nog even op te houden. Maar dan komt het hoge woord bij het kind er uit: dan doe ik het in mijn broek. En 
dat wil je als ouder helemaal niet. Dan toch maar met je kind naar voren! Want daar is de WC, of all places.  
De dominee heeft er zo te zien geen last van, die gaat stoïcijns door met het verhaal over de storm en hoe 
je daar midden in kunt zitten. Vertel mij wat, ik zit er nu midden in, denkt de ouder, als hij aan de 
thuissituatie denkt. En Jezus zou die storm tot bedaren brengen. Hoe dan? O, door te vragen. Ja, daar zit 
wat in. Je situatie onder ogen zien en dan vragen: help mij. Daar begint het. Ben je klaar lieverd, dan gaan 
we weer terug. Zie je al die mooie tekeningen en schilderijen van de storm. Ze lijken aan de ene kant op 
elkaar, maar ze zijn ook verschillend. Zoals in ieders levensstorm herkenningspunten zijn en ook heel 
verschillende momenten. Zo, we zitten weer fijn. O, moet je weer naar voren. Het verhaal uitbeelden. Ga 
maar. Je kunt het niet genoeg meemaken met elkaar. De preekstoel is de boot, de gemeente is de storm op 
zee. Hou je vast kind. Laat je vasthouden. Je bent gelukkig al naar de WC geweest. Dat lucht op, dat geeft 
ruimte. Aan mij ook denkt de ouder. Ik heb er heel wat van opgestoken. Storm! Vertel mij wat. En dat is nog 
maar de eerste zondag van de veertigdagen tijd. Hartelijk dank voor de fijne ochtend.  
Met vriendelijke groet, ds Marianne Gaastra. 
 
Zending 
Zondag was tijdens de schoolgezinsdienst in de kerk Hermien Roddenhof te gast. Zij vertelde over het 
project Albino’s, waar zij zich voor inzet in Afrika. Wij hebben voor dit project op school gespaard (zending) 
en konden haar een bedrag van 200 euro overhandigen. De collecte heeft ook nog eens 150 euro 
opgebracht. Heel hartelijk dank! Eind maart gaat Hermien weer naar Afrika om te helpen. Wat Albino’s 
helpt zijn petten of zonnebrillen tegen de felle zon. Als u thuis nog  petten of zonnebrillen heeft liggen mag 
u die voor 9 maart op school inleveren. Juf Diny komt namelijk 9 maart op school. Zij kan dan de spullen 
meenemen voor haar zus Hermien. 
 
15 maart 2018: Week van het geld voor groep 7/8  
Op donderdag 15 maart zijn wij uitgenodigd door de gemeente Westerveld om een voorstelling rondom de 
week van het geld bij te wonen. De voorstelling zal beginnen rond 10.30 uur en zal een klein uurtje duren. 
Wie vindt het leuk om met ons mee te gaan en wil rijden? We horen het graag!  

 
20 maart 2018: Informatieve avond ‘Andere schooltijden’ 
Aan het begin van dit schooljaar is er vanuit de MR de vraag gekomen om eens te onderzoeken of er 
draagvlak is voor het invoeren van andere schooltijden bij ons op school. Vervolgens heeft het team 
voorlichting gehad en is er samen met de MR gesproken over eventuele opties. Er is een commissie 
samengesteld met ouders, MR-leden en teamleden, een enquêteformulier is opgesteld en verspreid. We 
hebben gemerkt dat er een aantal ouders is die behoefte heeft aan meer informatie. Daarom hebben we op 
20 maart een informatieve avond georganiseerd onder leiding van René Tips van Ouders van Waarde. De 
avond start om 20.00 uur. U bent van harte welkom! 
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Bezetting groepen 5 – 9 maart 2018 
Graag geven wij u zoveel mogelijk duidelijkheid over de bezetting van de groepen. Na de voorjaarsvakantie 
ziet de eerste week er iets anders uit. Juf Liesbeth is 6 maart afwezig. We zijn nog op zoek naar vervanging 
voor deze dag, we hopen natuurlijk dat het gaat lukken. Juf Marjolein is vanaf de voorjaarsvakantie met 
zwangerschapsverlof. Omdat juf Evelien nog op wereldreis is zal de eerste week na de voorjaarsvakantie er 
anders uitzien. Zie schema hieronder.  

 
Groep  5 maart 5 maart 6 maart 6 maart 7 maart 8 maart 8 maart 9 maart 9 maart 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 
Groep 
1/2 
17 

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
2 

Ver-
vanger 

Ver-
vanger 

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
1/2 

Lonneke
1/2 

 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 
Groep 
3/4 
19 

Lonneke 
3/4 

Lonneke
3/4 

Lonneke 
3/4 

Lonneke 
3/4 

Ilse 
3/4 

Ilse 
3/4 

Ilse 
3/4 

Ilse 
3/4 

 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 
Groep 
5/6 
20 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

          
Groep 
7/8 
18 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Corine 
7/8 

Corine 
7/8 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

 

Bezetting groepen 12 maart – 29 maart 2018 
In de week van 12 maart komt juf Evelien terug. De bezetting van de groepen ziet er in de laatste drie 
weken van maart als volgt uit. Vanaf het paasweekend zal het rooster er weer anders uitzien omdat juf Ilse 
vanaf 4 april met zwangerschapsverlof gaat. Hoe het schema er dan uit ziet weten we nog niet precies. We 
houden u op de hoogte.   
 

Onderstaand schema geldt alleen voor de weken 12-16 maart, 19- 23 maart en 26-29 maart 2018 

Groep  MA-MO MA-MI DI-MO DI-MI WO DO-MO DO-MI VR-MO VR-MI 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 
Groep 
1/2 
17 

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
2 

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
1/2  

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
1/2 

Liesbeth 
1/2 

Lonneke
1/2 

 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 
Groep 
3/4 
19 

Lonneke 
3/4 

Lonneke
3/4 

Lonneke 
3/4 

Lonneke 
3/4 

Ilse 
3/4 

Ilse 
3/4 

Ilse 
3/4 

Ilse 
3/4 

 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 
Groep 
5/6 
20 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

Lotte 
5/6 

          
Groep 
7/8 
18 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Annieke 
7/8 

Evelien 
7/8 

Evelien 
7/8 

Evelien 
7/8 

Evelien 
7/8 

Evelien 
7/8 
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22 maart 2018: ANWB Streetwise komt op bezoek!! 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij 
ANWB Streetwise uitgenodigd om op 22 maart 2018 naar onze school te komen. Streetwise is een 
praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de 
basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op 
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, 
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

 
De vier onderdelen zijn: 

 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 

 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de 
noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en 
het juiste gebruik van een veiligheidgordel. 

 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.  
http://www.anwb.nl/streetwise  

 
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!! 

 
Herhaalde oproep: 5 april 2018: Kijkochtend voor alle ouders en belangstellenden 
Graag willen wij de kijkochtend, welke gepland staat op donderdag 5 april, dit keer anders inrichten. Op 
onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, 
elkaar en de school om te gaan. De Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds 
respect. We kiezen voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben 
en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op 
rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht bedoeld heeft. Inmiddels zijn er drie 
studiedagen geweest voor het team en een ouderavond voor de ouders. We willen u graag blijven 
betrekken bij de Kanjertraining en daarom nodigen wij u van harte uit voor een Kanjerouderles. U kunt de 
praktijk zien én ervaren! Deze kanjerlessen worden in iedere groep gegeven. Hieronder een schema waarin 
u kunt lezen wanneer er in welke groep een Kanjerouderles wordt gegeven. Zo kunt u, eventueel in 
meerdere groepen, een les bijwonen. U kunt het strookje vandaag en morgen nog inleveren. Mailen kan 
natuurlijk ook (school@debroncbs.nl).  
  
======================================================================================== 

Graag aanvinken welke Kanjerouderlessen u wilt bijwonen. 

O 08.45     -              09.30 uur           Groep 3/4                           Juf Lonneke 
O 09.30    -              10.15 uur            Groep 5/6                           Juf Lotte 
O 10.45    -              11.30 uur            Groep 7/8                           Juf Annieke 
O 11.30    -              12.00 uur            Groep 1/2                           Juf Liesbeth 

Naam ouder(s)/verzorger(s): 

________________________________________________________________________________________ 

======================================================================================== 

http://www.anwb.nl/streetwise
mailto:school@debroncbs.nl
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Thema: 
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema kleuren en vormen. De kinderen hebben zo geleerd 
dat ze kunnen ‘toveren’ met kleuren. Tijdens het wandelen buiten zijn we op zoek gegaan naar 
verschillende vormen borden en in de gymzaal hebben wij een spel gespeeld met vormen en kleuren. Maar 
ook kwamen er kinderen van groep 7/8 bij ons een boek voorlezen over kleuren en vormen. Wat was dat 
toch gezellig! De peuters zaten allemaal heel aandachtig te luisteren. 

 
Valentijnsdag: 
14 februari was het Valentijnsdag. De papa’s en mama’s hebben als het goed is allemaal een hele mooie 
kaart in de bus gekregen. Een kus op de envelop was onze postzegel. 

 
Activiteiten: 
Vanaf maart zullen de oudste peuters die het leuk vinden af en toe een activiteit samen met een 
pedagogisch medewerker in de kleuterklas bijwonen. Op deze manier willen wij de kinderen kennis laten 
maken met de school. Mocht een kind er nog niet aan toe zijn dan zal hij of zij, samen met een pedagogisch 
medewerker, op de groep blijven. 
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Personenregister Kinderopvang: 
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich 
inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dat betekent dat ook bij Pluskinderopvang iedereen zich 
in moet schrijven bij het personenregister. 
 

Wat betekent dat in de praktijk? 
Via het personenregister kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen op strafbare 
feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Dat geldt ook voor mensen die structureel 
aanwezig zijn tijdens opvanguren. 
 

Wie moet zich inschrijven? 
Bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties, vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst, 
administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen, stagiaires en vrijwilligers die werkzaam 
zijn binnen de kinderopvang.  Onderwijzend personeel in een kindcentrum hoeft zich niet in te schrijven. 
Dat geldt dus ook voor de TSO vrijwilligers; immers de TSO valt onder de school en niet onder de 
kinderopvang. 
 

Inschrijven: 
De medewerker/stagiaire/vrijwillige schrijft zichzelf in op het personenregister (vanaf 1 maart 2018). Dit 
kan alleen met DigiD en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Inschrijving is gratis. 
 

Koppelen: 
Na de inschrijving moet de persoon gekoppeld worden aan de organisatie. Dit doet Pluskinderopvang. 
Stagiairs en vrijwilligers moeten zich direct op of na 1 maart 2018 inschrijven en gekoppeld worden. Vaste 
medewerkers die al continu gescreend worden, moeten uiterlijk 30 juni 2018 ingeschreven en gekoppeld 
zijn. Meer informatie is te vinden via: https://duo.nl/kinderopvang/personenregister-kinderopvang.jsp 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/personenregister-de-feiten-op-een-rij  

 

 
 
 
 
 

https://duo.nl/kinderopvang/personenregister-kinderopvang.jsp
https://www.kinderopvangtotaal.nl/personenregister-de-feiten-op-een-rij

