Elk kind is van waarde en verdient een
waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 12 september 2016
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Informatieavond
We kunnen terugkijken op een goede avond met elkaar.

Nieuwe juf op school
Vanaf vandaag hebben we een nieuwe juf op school. De juf stelt zichzelf voor:
Even voorstellen:
Ik ben Carolien de Bonte, 19 jaar en ik woon in Oude-Tonge. Ik
hoop dit schooljaar op maandag en dinsdag stage te lopen in
groep 7/8. Ik heb zelf mijn basisschooltijd ook op ‘De Bron’
doorgebracht. Daarna ben ik naar CSG Prins Maurits in
Middelharnis gegaan. Nu ben ik derdejaars Pabo student op
Hogeschool de Driestar in Gouda. In mijn vrije tijd vind ik het erg
leuk om een boek te lezen of iets leuks te doen met familie of
vrienden. Ik hoop op een gezellige en leerzame tijd in groep 7/8.
Tot ziens op ‘De Bron’!

Juf Paula
Vorige week was juf Paula opeens op school. Wat vonden we het leuk om de juf weer te zien, samen
met Nine natuurlijk. De juf trakteerde ook nog eens op lekkere ijsjes!

Jaarplanning
Er zijn twee wijzigingen in de jaarplanning. Kamp van groep 7-8 is definitief vastgezet op 31
mei t/m 2 juni 2017. Verder bleek het Zomerfeest aan het eind van het schooljaar verkeerd in
de jaarplanning te staan. Het wordt dinsdag 4 juli 2017. Het duurt allemaal nog even, maar
dan bent u op de hoogte. Alle data zijn terug te vinden in de jaarplanning van het ouderportaal.

Oudervertelgesprekken
Morgen krijgt u de planning voor de oudervertelgesprekken mee naar huis, samen met het
voorbereidingsformulier.

Haringvlietdag
Binnenkort wordt de Haringvlietdag georganiseerd. Een leuke en interessante dag met allerlei
activiteiten. In de bijlage leest u meer.

20 september
20 september
27 september
28 september
4 oktober
4 t/m 13 oktober
17 t/m 21 oktober

Hoedjes- en stropdassenparade
Oudervertelgesprekken
De ouderklankbordgroep komt bij elkaar
Studiedag van Kindwijs. De kinderen hebben deze dag geen school.
NIO groep 8
Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Met vriendelijke groet,
Het team van De Bron

Algemene informatie
Postadres:
Telefoon:
Bezoekadres:
Emailadres:
Website van De Bron:
Website van Kindwijs:
Inlog ouderportaal:

Postbus 79, 3255 ZH Oude-Tonge
0187-642011
Melkweg 75, 3255 TE Oude-Tonge
a.tieleman@debron-ot.nl
www.debron-ot.nl
www.kindwijs.org
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

