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Een nieuw jaar is begonnen! 
Vanaf deze plek wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en 
leerzaam nieuwjaar!  
Wij hopen dat iedereen een fijne kerstvakan�e hee� gehad en goed uitgerust 
is voor een mooi en liefdevol 2019! 
Op maandag 7 januari zijn alle klassen weer fris van start gegaan.   Het was 
goed om alle kinderen en u weer te zien! 
 
 

Agenda 
16-01-2019            Groep 3 brengt een bezoek aan de kinderboerderij 
24-01-2019            Groep 5, 6A en 6B hebben een muziekvoorstelling op school 
25-01-2019            Groep 6  gaat naar het Rijksmuseum met de Museumpleinbus 
25-01-2019            Groep 7  gaat naar het Van Gogh Museum met de Museumpleinbus 
25-01-2019            Groep 8 gaat naar het Stedelijk Museum met de Museumpleinbus 
25-01-2019            De volgende Nieuwsbron komt uit 
 
Welkom aan onze nieuwe leerlingen 
Om te beginnen, heten wij graag onze nieuwe leerlingen van harte welkom:  Sonny, Keano, Zoë en Olivia. 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heel plezierige �jd op De Bron! 
 
Personele zaken  
Zo in de eerste week na de kerstvakan�e kunnen we u een leuk bericht melden. 
Juf Marianne is zwanger en verwacht in juli haar eerste kindje. Hierbij feliciteren 
wij Marianne en haar partner met dit goede nieuws  en wensen hen een goede 
zwangerschap toe!  
 
 
Cito toetsen 
Deze maand nemen we in groep 3 t/m 7 CITO toetsen af. De toetsen zijn een onderdeel van ons 
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en in juni, maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 
een Cito-toets op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen. De gegevens van de 
toetsen gebruiken we om aan te kunnen sluiten bij de juiste onderwijsbehoe�en van de kinderen en om 
ons eigen onderwijs goed te monitoren. Zoals u wellicht al via de media hee� gehoord worden de CITO 
toetsen voor kleuters afgescha�. Wij nemen vanaf dit jaar geen toetsen meer af bij de kleuters. Dit sluit 
ook goed aan bij onze visie over het jonge kind. Wij zijn blij dat dit besluit genomen is.  
Wij blijven de kleuters   natuurlijk   volgen via  het observa�e- en registra�esysteem KIJK! 
Met KIJK! volgen en registreren wij stap voor stap de ontwikkeling van uw kind. We weten precies hoe 
ver uw kind is in zijn/haar ontwikkeling. Op basis van de ontwikkelingsgegevens kunnen wij de 
onderwijsbehoe�en van uw kind bepalen en een passend aanbod opstellen om gericht met uw kind aan 
de slag te gaan en de juiste s�mulans en ac�viteiten te bieden. 
 
Inleveren rapport 
De kinderen uit de groepen 2 t/m 8 ontvangen 11 februari hun eerste rapport. De leerkrachten missen 
nogal wat rapportmappen van hun leerlingen. Wilt u de rapporten weer met uw kind mee naar school 
geven?  



 
Nieuw gymrooster 
We hebben de volgende wijziging in het gymrooster van maandag aangebracht. 
08.30 - 09.15: Groep 6A  
09.15 - 09.55: Groep 3 
09.55 - 10.35: Groep 5 
10.35 - 11.15: Groep 4  
11.15 - 12.00: Groep 7  
 
13.15 - 14.15: Groep 6B  
14.15 - 15.15: Groep 8  
 

Nationale voorleesdagen / voorleesontbijt 
Op woensdag 23 januari starten de Na�onale voorleesdagen. Op deze dag hoeven 
de kinderen niet thuis een ontbijtje te nu�gen, maar mogen zij het ontbijt op een 
bordje mee naar school nemen om daar met elkaar in de klas te ontbijten. Zorgt u 
ook voor wat te drinken? Tijdens dit ontbijt zal de leerkracht voorlezen. In de 
dagen erna wordt er extra aandacht besteed aan het voorlezen en zullen de 
bovenbouwgroepen ook komen voorlezen aan de onderbouwgroepen.  
 
Gebedsgroep 
Wist je dat een aantal ouders van De Bron elke maand bij elkaar komt om te bidden voor onze school? 
We spreken op een vrijdagochtend af, steeds bij iemand anders thuis. De eerstvolgende bijeenkomst 
staat gepland op 18 januari, meteen na 8.30 uur op Gareel 19. Je bent welkom om mee te bidden en/of 
gebedspunten door te geven! Voor meer informa�e kun je terecht bij Dina Mooij (moeder v. Lisa in 
groep 4) en Chris�ne Zuidema (moeder v. Feline in groep 5 en Gideon in groep 1/2B). 
 
Op stap met de Museumpleinbus 
Vrijdag 25 januari a.s. gaan groep 6,7 en 8 met de Museumpleinbus naar 3 verschillende musea in 
Amsterdam. De musea hebben speciaal voor de Museumpleinbus hun programmering op elkaar 
afgestemd. Het educa�ef programma biedt onze leerlingen zo een ontdekkingstocht naar de 
hoogtepunten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, van de 17e eeuw tot nu! 
Het programma bestaat uit een bezoek van 1 ½ uur aan één van de drie musea. In groepjes van 
maximaal 15 personen krijgt uw kind onder leiding van een ervaren museumdocent een rondleiding 
langs een aantal hoogtepunten van het museum, en bovendien een ac�eve afslui�ng van de museumles. 
Het kan zijn dat we iets later terug zijn op school i.v.m. eventuele file. U ontvangt dan van ons een 
pushbericht.  
 

 


