
           Nieuwsbron   
               30 november 2018  

 
Agenda 
 
04-12-2018       Groep 8 naar de kinderboerderij 
05-12-2018            Sinterklaas komt op school 
11-12-2018       MR vergadering 
14-12-2018       Groep 8 naar Catharijne Convent 
14-12-2018            Volgende Nieuwsbron komt uit 
 
Welkom aan onze nieuwe leerling 
Vorige week is er weer een nieuwe leerling op onze school gestart; Lily Facey. Wij wensen haar en haar 
ouders een fijne �jd op de Bron toe!  
 
 Sinterklaasfeest 
 U hebt het zeker wel vernomen 
Sinterklaas is aangekomen 
En komt de Sint nog langs op school  
Of zit zijn planning al tjokvol 
Al het nieuws over Sint en Piet 
Staat hierin, dus mis het niet! 
In deze Nieuwsbron nog meer berichten 
Waarover eindeloos valt te dichten… 
 

... maarrr, we laten het hierbij ;-))  
Alvast een fijne sinterklaasavond! 

 
Woensdag 5 december zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan De Bron. Natuurlijk bent u van 
harte uitgenodigd om samen met de kinderen de Sint op te wachten en de liedjes mee te zingen! Het 
hek zal die ochtend om 8.15 uur open gaan. Na de aankomst gaan de kinderen met hun juf naar hun 
eigen lokaal. Sinterklaas zal de groepen 1 t/m 4  ontvangen in het speeellokaal en daarna nog een bezoek 
brengen aan de groepen 5 t/m 8 die in hun eigen klas het sinterklaasfeest vieren met surprises. 
De school eindigt die dag gewoon om 12.30 uur . We kijken uit naar een gezellige dag! 

 

Opbrengst bonnen kinderboekenweek 
Zoals u zich waarschijnlijk nog kunt herinneren, hebben we met 
onze school meegedaan met de spaarac�e van de Bruna voor de 
Kinderboekenweek. De boekenmarkt op school en de verkoop in 
de winkel hebben een totaal bedrag opgeleverd van € 238,00! 
Voor dit bedrag hee� de kinderboekenweekcommissie een 
heleboel leuke nieuwe boeken kunnen kopen. 
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het meesparen en 
wensen onze leerlingen weer veel fijne leesmomenten toe! 
 
 

 
 



 
 
 
Kerstviering 
De kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 20 december in De Open Hof. 
De voorstellingen vinden plaats tussen 17.00u en 19.30u. De exacte �jden staan 
vermeld in de uitnodiging die u binnenkort ontvangt. Wij kijken ernaar uit om 
samen met u Kerst te vieren! 
 
Kerst kunstproject 

 
De Bron hee� dit jaar meegewerkt aan een echte exposi�e in De 
Open Hof aan Veenbesstraat 2. In het thema Kerst hebben alle 
groepen een kunstwerk gemaakt op een groot linnen doek. 
Daarnaast hebben 10 kinderen een klein doek geschilderd. Tijdens 
ons kers�eest kunt u ons werk bewonderen in de kerkzaal en in de 
naastgelegen lage zaal. U kunt de exposi�e ook bezoeken op 
zaterdagochtend 15 december van 10.00 uur tot 13.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstcrea 
Op  woensdag 19 december  houden we in de school een 
kerstknutselochtend voor de groepen 1 t/m 8. 
De kinderen mogen deze ochtend in verschillende lokalen mooie 
kerstknutsels maken.  
Naast knutsels zullen wij deze ochtend ook prach�ge kerstkaarten maken 
die we naar het Ouderenfonds zullen sturen.  
 
Lijkt het u leuk om deze ochtend mee te  helpen , gee� u zichzelf dan op via 
de intekenlijst bij de klassendeuren. Ook met een uurtje hulp zijn wij 
alweer erg geholpen. De kerstcrea zal van 08.45 tot 10.15 uur duren.  
  
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar de volgende materialen: 

○ lege kleine potjes met deksel (zoals een olvarit-potje) 
○ wc-rollen 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Waarschijnlijk is het u door de drukte van sinterklaas en de gespreksavonden ontgaan maar onze bak 
met gevonden voorwerpen puilt uit. We hebben hierin een bonte verzameling van jassen, truien, sokken, 
handschoenen enz. Graag willen we natuurlijk dat deze spullen bij de rechtma�ge eigenaar terecht 
komen. Hierbij dus een laatste dringende oproep: mist uw kind (of u) iets, neem een kijkje in de bak 
gevonden voorwerpen! 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


