
Aan de ouders, 
Na mijn verlofperiode ben ik vorige 
week weer begonnen met werken. Ik 
wil iedereen nog bedanken voor de 
leuke kaartjes en het cadeau dat we 
na de geboorte van Matthias mochten 
ontvangen.  
 
Hartelijke groet, 
Meester Borghuis 
 
Spreekavonden 
Bijgevoegd bij de nieuwsbrief vindt u 
een brief m.b.t. de oudergesprekken 
eind juni. Deze zullen wederom digi-
taal plaatsvinden.  
 
Eindtoets 
Eind april hebben de kinderen uit 
groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. 
De kinderen behaalden een gemiddel-
de score van 526,9. We scoren daar-
mee ruim onder het landelijk gemid-
delde van 534,5. We volgen de groep 
al jaren en wisten daardoor dat er dit 
jaar geen hoge score uit zou komen. 
Het gat met het landelijk gemiddelde 
is echter wel groter dan verwacht. Dat 
trekken we ons aan. Inmiddels heb-
ben we intern hierover gesproken en 
we zien een aantal verbeterpunten. In 
het algemeen komt het er op neer dat 
er veel aandacht is geweest voor de 
individuele leerling, maar dat daar-
door te weinig oog is geweest voor 
het groepsgemiddelde. We willen 
daarom in de groepsbesprekingen het 
komend schooljaar meer aandacht 
besteden aan wat een groep als ge-
heel nodig heeft.   

Waar we wel over tevreden zijn is de 
inzet van de leerlingen. Over het alge-
meen scoorden de kinderen naar ver-
wachting. Een enkeling scoorde mis-
schien zelfs beter dan gehoopt, een 
ander misschien net is minder. We 
hebben in ieder geval gezien dat zij tij-
dens de toetsdagen erg hun best heb-
ben gedaan.  

Sponsorkinderen  
Ondanks de onderbreking van de mei-
vakantie hebben we ook voor de 
maand mei ons beoogde doel be-
haald. Er is met de zendingsbusjes na-
melijk €76,25 opgehaald. We zijn hier 
erg dankbaar voor en we hopen dat 
iedereen zijn of haar best blijft doen 
om Loudwige en Blessing de komende 
maanden te steunen. Hartelijk dank!   
 
Overblijfouders gezocht 
Voor komend schooljaar zijn we nog 
op zoek naar een aantal overblijfou-
ders. Wanneer u het leuk vindt om 
mee te helpen met de overblijf kunt u 
contact opnemen met de overblijfco-
ördinator Petra van Dam: overblijven-
debronstroe@gmail.com.  
 
Restitutie overblijf jaarbetaling 
Door de schoolsluiting in januari en 
februari heeft er in deze maanden 

geen overblijf plaatsgevonden. Net als 
vorig schooljaar zal daarom 20 pro-
cent van de jaarbetaling weer worden 
teruggestort op uw rekening. Dit ge-
beurt voor het einde van het school-
jaar.   
 
Verjaardagen 
06-04 Caya van Ginkel  3 
16-06 Guido van Manen  2 
18-06 Daan Eerenvelt  5 
18-06 Casper van Iwaarden 6 
21-06 Lynn Roozelaar  5 
22-06 Daan Ploeg   3 
28-06 Stan Veenschoten  5 
30-06 Tess van Deelen  1 
30-06 Niek Luttikhuisen   8 

Planning 
16 t/m 18 juni: kamp groep 8 
16 t/m 18 juni: groep 1 t/m 4 vrij 
22 juni: schoolreis groep 3 t/m 7 
23 juni: schoolreis groep 1 en 2 
24 juni:  Alle leerlingen ‘s middag vrij 
 
Wijziging gegevens  
Is er iets veranderd in uw gegevens, 
bijv. uw adres, uw telefoonnummer of 
e-mailadres? Geef het even door aan 
administratie@debronstroe.nl. Dan 
kunnen we u bereiken en mist u geen 
informatie.  

 

Jaargang 21 - nr. 15 - 10 juni 2021  
directie@debronstroe.nl 

www.debronstroe.nl 


