
 
 
CBS De Bron/ Christinaplaats                             
Christinaplaats 1 
3223XE Hellevoetsluis 
Telefoonnummer 0181 313638 
E- mail:  info@cbsdebron.vcodekring.nl 
Website: www.cbsdebron.nl 

 

Nieuwsbrief nr. 3 november 2018 

Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Studiedag 

Op woensdag 7 november is er weer een studiedag. 

Alle kinderen zijn deze dag vrij!  

 

Speelgoedhuis 

Deze week zamelen we speelgoed in voor de kledingbank. (speelgoedbank) 

De kinderen kunnen hun nog goede niet meer gebruikte speelgoed deze week ‘s morgens 

inleveren bij de OR leden. De flyer van deze actie vindt u in de bijlage. We hopen op een mooie 

opbrengst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart in actie 

Dit jaar doen we mee aan ‘Kaart in actie’.  

Alle kinderen maken op school een mooie kersttekening. Hiervan worden unieke 

kerstkaarten gemaakt. Samen willen we er zoveel mogelijk verkopen. De opbrengst komt ten 

goede aan de school. Uw kind krijgt een flyer mee. Afhankelijk van de opbrengst wordt het 

bestedingsdoel bepaald. 

(op www.kaartinactie.nl vindt u meer informatie) 

 

Jaarlijkse algemene ouderavond 

Op 14 november organiseren we onze jaarlijkse algemene ouderavond samen met de 

ouderraad en medezeggenschapsraad van de beide locaties. We beginnen de avond met het 

jaarverslag en het financieel jaarverslag van de OR/ MR en het schooljaarverslag. Deze 

verslagen liggen vanaf begin november op school ter inzage.  

Dit jaar vindt de vergadering plaats op de hoofdlocatie aan de Plataanlaan.  

Alle ouders worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. (een officiële 

uitnodiging volgt) 

 

Om 13.05 uur pas weer naar school. 

Een verzoek van de tussen schoolse opvang. Wilt u uw kind(eren) niet eerder dan 13.05 uur 

naar school sturen? 
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Het is lastig om toezicht te houden op de kinderen die overblijven als er andere kinderen 

doorheen lopen en spelen. Is uw kind toch eerder dan 13.05 uur op school, zal het buiten 

het plein moeten wachten tot 13.05 uur. 

 

WhatsApp;  'Kijk mee wat kinderen schrijven' 

Verschillende kinderen op onze school hebben een eigen 
mobieltje. Dat kan natuurlijk heel handig zijn. Als ouder kunt u 
immers direct contact met uw kind hebben.  
Nu heeft het gebruik van mobieltjes naast de vele voordelen 
ook nadelen.  
In de hoogste groepen van onze school wordt er door de 
leerlingen druk op los ‘geappt’ in verschillende WhatsApp groepen. Het komt wel eens voor 
dat kinderen daar vervelende berichtjes over klasgenoten in schrijven. 
In deze doen we een beroep op u als ouder en opvoeder; kijkt u regelmatig mee met wat uw 
kind schrijft! Op school hebben wij hier echt geen tijd voor. Om goed onderwijs te kunnen 
geven hebben wij de beschikbare schooluren hard nodig! 
Op internet kunt u vele tips hierover vinden. (mediawijsheid) 
En…er is altijd een keuze; Een WhatsApp groep kan verlaten worden! 
 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau:  

De kinderen hebben op school allemaal een folder gekregen over 

de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij 

kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, 

toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen 

Ghana, Irak, Albanië, Sri Lanka en Moldavië. Een mooie manier om 

kinderen te leren om te delen. 

Als u hieraan mee wilt doen, wilt u dan thuis samen met uw kind 

een schoenendoos versieren en vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? 

Edukans vraagt een machtiging van € 6,00 voor verzending van de dozen. Als dat voor u een 

probleem is, kunt u de doos ook zonder machtiging inleveren en betaalt de diaconie van de 

Protestantse Kerk de verzendkosten. 

Hoe het precies werkt en wat wel en niet in de doos mag, staat in de folder en ook op de 

website van Edukans www.edukans.nl . Als u de sticker met streepjescode op de deksel plakt 

en uw e-mailadres op het machtigingsformulier vermeldt, dan laat Edukans u weten naar 

welk land uw schoenendoos verzonden is. 

U kunt de gevulde dozen afgeven in de klas uiterlijk woensdag 14 november 2018. 

Meer informatie kunt u opvragen bij Christina Hanse, moeder van Suzanne (groep 4) tel. 06 

43868552 
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Bieb op school 
Denkt u eraan de geleende boeken weer mee naar school te geven?  
 
Op de koffie bij de directeur 
Heeft u vragen, mededelingen en /of  ideeën waarover u van gedachten wilt 
wisselen?  
Op woensdag 14 november 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.  
 
De volgende kinderen vieren in november hun verjaardag 
Jay Maury ( 9 jaar) - groep 5c 
Emma        (9 jaar) - groep 5c 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data:  
1 november:    Zwemmen groep 3/4 
7 november:    Studiedag; alle kinderen zijn vrij! 
14 november:    Jaarlijkse algemene ouderavond. Alle ouders zijn welkom. 
15 november:                Zwemmen groep 5 
27 en 28 november:   Voortgangsgesprekken (uitnodiging voor alle ouders volgt) 
 
 
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 

Bron Christinaplaats: 0181 313638                                                                                                                                                                         

directie:  info@cbsdebron.vcodekring.nl                                                                                                                                 

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

 

 
 

 

                          Cbs de Bron is  één van de scholen van…. 

http://www.vcodekring.nl 
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