Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 21 juni 2019
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Tropenrooster
Volgende week hebben i.v.m. het warme weer gewijzigde schooltijden. Op het moment dat
de temperatuur buiten boven de 30 graden uitkomt, is dat niet prettig voor de kinderen en
de leerkrachten. Met name de middagen vormen een probleem. Voor deze omstandigheden
hebben we een hitteprotocol opgesteld. Concreet houdt dit het volgende in voor komende
week: Maandag t/m vrijdag starten we ‘s ochtends om 8.00 u. Tussen de middag eten alle
kinderen van de school in hun eigen klas, de lunchpauze zal van 12.00 u. t/m 12.30 u. zijn. Na
de lunch gaan we nog een uur door, waarna we om 13.30 u. afsluiten. (woensdag starten we
wel om 8.00 u. maar zijn we op de reguliere tijd klaar) Op deze manier kunnen we de koelere
uren van de dag optimaal gebruiken om op een goede manier te kunnen werken.

Afscheid juf Annette en juf Andrina
Aan het einde van het schooljaar zullen we afscheid nemen van de kinderen van groep 8,
maar daarnaast zullen we ook afscheid nemen van juf Annette en juf Andrina. Allebei de
juffen hebben lange tijd op de Bron gewerkt en we zullen hun inbreng daarom zeker missen.
Juf Andrina heeft vanwege chronische gezondheidsklachten moeten besluiten om te
stoppen. Ondanks dat het lastig is om afscheid nemen van het werk waar je aan verknocht
bent overheerst met name de dankbaarheid voor al die mooie jaren op de Bron. Juf Annette
gaat stoppen op onze school omdat ze gaat verhuizen en de reisafstand te groot wordt. Ook
juf Annette is al lang verbonden aan onze school en het zal wat onwerkelijk zijn om de juf
niet meer op school te zien.

Afscheidsfeest
We laten de juffen natuurlijk niet zomaar gaan. Dit schooljaar gaan we letterlijk en figuurlijk
knallend afsluiten. Donderdag 18 juli organiseren we een groot feest voor de kinderen en de
juffen. Die middag is er ook gelegenheid om de juffen persoonlijk te bedanken.

Schooljaar 2019-2020
De groepsverdeling voor volgend schooljaar is rond en ziet er als volgt uit:

Groep 1-2

maandag en dinsdag
juf Petra

woensdag en donderdag
juf Susan

Groep 3-4

maandag t/m vrijdag
juf Jessica

De dagen dat juf Jessica afwezig
is, zullen worden ingevuld door juf
Erna

Groep 5-6

maandag en vrijdag
juf Paula

dinsdag t/m donderdag juf Elly
Op het moment dat juf Elly verlof
heeft zal juf Paula les geven.

Groep 7-8

maandag t/m woensdag
juf Rianne

donderdag en vrijdag
juf Josca

Ons team bestaat verder nog uit de volgende personen:
● juf Esther en juf Clara: IB-taken
● juf Elly: Leescoördinator
● juf Lisette: administratieve taken
● juf Lisa: onderwijsassistent
● juf Mariska: ondersteunende taken
● juf Mariëlle: leerkracht taalklas
● juf Annemarie: onderwijsassistent taalklas
● juf Erna: leerkracht ter ondersteuning van groep 5-6 en 7-8
● juf Corma: Leerkracht ExperiGO
● meester Adriaan: directietaken
Al met al een prachtige groep mensen om het onderwijs vorm te geven.

Schoolreis

We hebben genoten van de schoolreis

Gebedssamenkomst
Iedere eerste woensdag van de maand is er om 20.30 uur een gebedssamenkomst in de
bovenzaal van Aktivia.
U als ouder van de Bron bent hiervoor ook van harte uitgenodigd om mee te bidden voor
onze school, ons dorp, de kerken enz. Eventuele gebedspunten kunt u doorgeven aan de
leerkracht. De eerstvolgende keer hopen we te bidden op woensdag 3 juli. Iedereen is van
harte welkom.

17 t/m 28 juni

In deze periode nemen we cito-toetsen af.

3 juli

Schoolfotograaf

4 juli

Studiedag van het team, de kinderen hebben deze dag geen school

8 juli

Schoolmaatschappelijk werk

11 juli

De rapporten van groep 1-2 gaan mee naar huis

12 juli

De rapporten van groep 1-2 gaan mee naar huis

15 juli

Afscheidsavond van groep 8

18 juli

Laatste schooldag

18 juli

Zomerfeest en afscheidsfeest

22 juli t/m 30 augustus
2 september

Zomervakantie
Eerste schooldag

