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Van de directie
Heer, hoog als de hemel is uw liefde,
Tot in de wolken reikt uw trouw,
Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
U, Heer, bent de redder van mens en dier.
Psalm 36:6-7
Liefde die reikt tot in de hemel en
gerechtigheid zo wijd als de oceaan.
Wat een belofte te weten dat er áltijd, in
welke omstandigheden dan ook, iemand is die
van ons houdt en ons trouw blijft.
Deze belofte mogen we ook de laatste
periode van het schooljaar met ons
meenemen. Weken waarin er nog allerlei
leuke activiteiten op het programma staan,
zoals schoolreisje, het korfbaltoernooi,
wandelen voor water, maar ook het kamp
voor groep 8.
Hij gaat mee.
-Els de Groot Wonderlijk gemaakt
De afgelopen twee weken hebben de
kinderen in alle groepen de lessen over
wonderlijk gemaakt gehad. Het artikel in de
extra bijlage bij deze mail met tips over een
goede basis tegen grensoverschrijdend gedrag
sluit hier mooi bij aan.
Nieuwe leerlingen
We heten Jame van den Akker van harte
welkom in groep 1!
We wensen jou en je ouders een hele fijne tijd
op de Bron.

Schoolontwikkelingen
Afgelopen maandag heeft u een extra
nieuwsbrief ontvangen over het
continurooster. In deze nieuwsbrief staat
informatie over de proefperiode en
mogelijkheden voor de opvang.
Wilt u van dit laatste gebruik maken, dan
horen we dit graag z.s.m.
De definitieve beslissing wordt na de
proefperiode gemaakt. We gaan vooral letten
op de pauze- en lunchtijden.
De schooltijden tijdens de proefperiode zijn:
Maandag
8:30 – 14:30
Dinsdag
8:30 – 14:30
Woensdag
8:30 – 12:30
Donderdag 8:30 – 14:30
Vrijdag
8:30 – 14:30 (groep 1 t/m 4
12:00 uit)
Groep 1 (uitgezonderd de instroomkinderen)
gaat ook de donderdagmiddag naar school.
Om 8:25 gaat de bel en mogen de kinderen
naar binnen. Om 8:30 beginnen we met de
les.
De proefperiode is van 30-5 tot 10-6.

Overblijven
Mocht u na de zomervakantie gebruik willen
maken van de BSO, dan is het goed om uw
kind(eren) tijdig op te geven. De BSO kan dan
een inschatting maken van het aantal
kinderen en zorgen voor voldoende
begeleiding. Informatie en
inschrijfformulieren kunt u vinden op de site
van Bijdehandjes BSO Stroe | BijdeHandjes
Stroe
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Baby nieuws
Mooi Nieuws! Juf Anet en Jacco verwachten
in november hun eerste kindje. Namens ons
allemaal: Gefeliciteerd!
Schoolreisje
De groepen 3 t/m 7 gaan dit jaar 22 juni op
schoolreisje naar Burgers Zoo. De kleuters uit
groep 1 en 2 gaan een weekje later op 29 juni
naar het Dolfinarium. Verdere informatie
volgt nog.

Wandelen voor water
Donderdag 9 juni gaan we wandelen voor
water. Wereldwijd heeft de helft van de
scholen geen drinkwatervoorziening of
toiletten voor leerlingen. Door mee te doen
willen we bijdragen aan betere voorzieningen
en een gezonde toekomst voor duizenden
kinderen.
Meer informatie hierover heeft u via een
informatiebrief meegekregen. LET OP! In deze
brief staat een verkeerde datum. De juiste
datum is donderdag 9 juni. De start is tussen
17:00 en 18:30. We eindigen op 20:15.
De moeder van Jamin heeft een hele leuke
sponsorkaart gemaakt, deze vindt u in de
bijlage. Mochten de kinderen hier gebruik van
willen maken kunt u hem uitprinten. Wij
willen u vragen het geld via de QR-code over
te maken.
We hopen op een gezellige avond en mooie
opbrengst!

Datum
26-05
27-05
30-05
03-06
04-06
09-06

Datum
20-05
22-05
29-05
31-05

Activiteit
Hemelvaartsdag VRIJ
Extra vrije dag
Start proefperiode
continurooster
Korfbaltoernooi
Snoeiafval
Wandelen voor water

Jarige
Jarwin Vermeer
Tom Nikkels
Gosse Verbeek
Larissa van den Broek

Groep
4
8
6
5

Week: Psalm / lied
21
Lied 434 Zeg het voort
22
Psalm 8:1 Heer, onze Heer,
grootmachtig Opperwezen.

