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Nieuwsbrief nr. 1 augustus 2018 

Geachte ouders/ verzorgers, 

Weer begonnen 

Welkom in schooljaar 2018-2019. We zijn weer begonnen. De kop is eraf! Het was wel weer 

even wennen voor iedereen. 

’s Morgens op tijd opstaan, nieuwe juf of meester. Maar wat gaat dat wennen snel!  

Iedereen zit inmiddels lekker op zijn of haar plek. 

Er zijn verschillende nieuwe kinderen op school. We heten hen en hun ouders van harte 

welkom op onze school en we wensen hen een fijne en leerzame schooltijd. 

We gaan er een mooi jaar van maken. We hebben er zin in! 

Komt u vooral langs als u vragen heeft?! 

 

Hieronder vindt u nogmaals (i.v.m. nieuwe ouders) de studiedagen en vakanties van dit 

schooljaar. (let op 30 en 31 mei stonden niet in de laatste nieuwsbrief)  

Staking 12 september 

Op woensdag 12 september staken de medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland 

en Zeeland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies 

opgeroepen om het werk neer te leggen. Ook ons team staakt op deze dag. De kinderen zijn 

dan vrij. (tip: op 12 september is er van 13.30 uur tot 15.30 uur een spetterdag in  

natuurspeeltuin Wilde Weide Speelbos aan de Atalanta) 

 

Boeksparen 

Iedere woensdagmorgen voor schooltijd heeft u (of uw kind) de gelegenheid om deel te 

nemen aan het “boeksparen”. Wat houdt “boeksparen” in? U kunt wekelijks een bedrag 

sparen om tijdens de Kinderboekenweek op school een boek te kopen. Kinderboeken zijn 

duur en op deze manier kunt sparen en zodoende toch een leuk kinderboek aanschaffen. 

 

Studiedagen 2018-2019 

Alle kinderen zijn vrij op onderstaande data. 

September: 17 en 18 

November:  7 

Maart:          13 

Mei:              6 

Juni:              27 
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Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie:  22 t/m 26 oktober 

Kerstvakantie:  24 december t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 

Meivakantie:  19 april t/m3 mei 

Hemelvaart:  30 en 31 mei 

Pinksteren:  10 mei 

Zomervakantie: 22 juli t/m 1 september 

  

Bieb op school 

Denkt u eraan dat alle geleende boeken van voor de 

vakantie weer op school moeten zijn? 

We missen nog boeken!!!!!  

 
Op de koffie bij de directeur 
Heeft u vragen, mededelingen en /of  ideeën waarover u van gedachten wilt 
wisselen?  
Op woensdag 5 september is er weer een ‘spreekuur’ van 8.30 uur tot 9.00 uur.  
U bent allen van harte uitgenodigd.  
Mocht u vragen hebben en niet in de gelegenheid zijn op bovenstaand tijdstip 
aanwezig  
te zijn, dan kunt u altijd even binnenlopen om een afspraak te maken.  
 
 
 
 
 
Belangrijke data:   
3 en 5 september:        Oudervertelgesprekken (u ontvangt nog meer info) 

12 september:   Staking onderwijspersoneel; alle kinderen zijn deze dag vrij 

17 en 18 september:    Studiedagen: alle kinderen zijn vrij 

3 oktober:     Kinderboekenmarkt 

4 oktober:    Schoolfotograaf  

22 t/m 26 oktober:       Herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet, 
Alette Osinga 
 
Aanwezigheid directie en intern begeleider:  

Directie: vaste dagen: maandag en woensdag                                                                                                                      

Intern begeleider: dinsdag,  woensdag om de week 

Wij zijn (bijna) altijd telefonisch of per email te bereiken.  

Bron Plataanlaan: 088-1454535                                                                                                                                                     

Directie: info@cbsdebron.vcodekring.nl                                                                                                                          

intern begeleider:  e.kweekel@cbsdebron.vcodekring.nl 
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