
Aan de ouders, 
In deze nieuwsbrief willen we u bij-
praten over alternatieve activiteiten 
ter vervanging van de oud-papier op-
haal, het NPO en stellen de nieuwe 
collega’s die volgend schooljaar gaan 
starten zichzelf voor.  
 
Wijziging formatie 
Vorige bent u per brief op de hoogte 
gesteld m.b.t. de formatie van ko-
mend schooljaar. In de tussentijd is 
daar toch nog een wijziging in geko-
men. Groep 7 zou op dinsdag les krij-
gen van Femke van Essen. Femke zou 
daarnaast drie dagen gaan lesgeven 
op onze collega school in Kootwijker-
broek. Door onverwachte personele 
wisselingen werd het wenselijk om 
Femke fulltime in te zetten op de Ko-
ningin Beatrixschool in Kootwijker-
broek. Dat kon natuurlijk alleen wan-
neer er ook een oplossing zou komen 
voor de groep 7 op De Bron. Die op-
lossing is gevonden. Lisa Brink gaat op 
vrijdag lesgeven aan groep 7. Meester 
Menno geeft op de maandag tot en 
met de donderdag les in groep 7.  
 
Voorstellen 
Op pagina twee stelt een drietal nieu-
we collega’s zich aan u voor.  
 
Typecursus 
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt 
u een brief vanuit Typicalme. Zij willen 
graag inventariseren of er interesse is 
voor het volgen van een typecursus.  
 
 

Bijdehandjes 
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief ont-
vangt een brief vanuit kinderopvang 
Bijdehandjes. Zij willen graag inventa-
riseren of er animo is voor buiten-
schoolse opvang op de maandagmid-
dag. 
 
Sportdag 
Vorige week vrijdag hebben alle kin-
deren kunnen sporten op de tennisba-
nen of de voetbalvelden van Stroe. 
Het was mooi dat op het einde van 
het schooljaar de kinderen nog kon-
den deelnemen aan leuke sportactivi-
teiten. Daarvoor dank aan alle vereni-
gingen en studenten die hun bijdrage 
hebben geleverd. 
 
We willen speciaal Derek Michielsen 
noemen die namens Go2Move de he-
le organisatie van de dag op zich heeft 
genomen en daarbij ook de andere 
sportverenigingen uit Stroe heeft be-
trokken.  

WIG 
Het komend schooljaar wordt er ge-
start met de nieuwe rekenmethode 
van Wereld in Getallen. In de groepen 
3 en 4 zal nog worden gewerkt met de 
papieren versie van de methode. De 
groepen 5 t/m 8 gaan volledig digitaal 
werken. 

COOP 
De doekoe actie van supermarkt 
COOP in Kootwijkerbroek heeft het 
mooie bedrag van €307,- voor de 
school opgeleverd. Dit bedrag wordt 
besteed aan spelmateriaal dat buiten 
of tijdens de gymlessen kan worden 
gebruikt.  

Verjaardagen 
06-04 Caya van Ginkel  3 
02-07 Tess van Geresteijn 3 
04-07 Chantal van Harten 8 
05-07 Djessi Meijdam  2 
08-07 Bradley Peper  1 
14-07 Esmée Hooijer  7 
15-07 Rowin Vermeer  7 
 
Planning 
13-07 Afscheidsavond groep 8 
14-07 Afscheid groep 8 
16-07 12.00 uur start zomervakantie 
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Nieuwe personeelsleden 
 
Beste ouders, 
 
Vanaf 1 augustus kom ik in dienst als directeur van basisschool de Bron in Stroe, graag stel ik mij aan 
u voor. 
 
Mijn naam is Els de Groot, ik ben 41 jaar en woon in het mooie vissersdorp Spakenburg. Ik ben ge-
trouwd met Remco en samen hebben wij 2 kinderen. Een dochter van 13 jaar, Britt en een zoon van 
10, Sil. Ik vind het heerlijk om met mijn gezin op pad te gaan, maar ook met vrienden erop uit gaan 
doen we graag. 
 
Al bijna 20 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben gestart als leerkracht en heb met name bovenbouwgroepen ge-
draaid, daarna ben ik mij verder gaan specialiseren in hoogbegaafdheid en later bijkomende (gedrags-) problematiek. De 
laatste jaren heb ik leerlingen, leerkrachten en scholen hierin begeleid. Vooral het begeleiden van scholen vond ik erg leuk 
en is de reden geweest om afgelopen schooljaar te starten met de schoolleiders opleiding. 
 
De Bron als school trok mij erg, omdat het een school is waar ruimte is voor ieder kind. In de gesprekken die er zijn ge-
weest en de kennismaking met het team heb ik gemerkt dat er hart is voor de kinderen, dat ze gezien worden en geliefd 
zijn. Deze visie en de identiteit sluiten aan bij wie ik als mens en directeur wil zijn. God zegt ons dat we geliefd zijn, Hij ziet 
ons en je mag komen zoals je bent. Ik zie dit terug op de Bron en dat maakt dat ik zin krijg om aan de slag te gaan! 
 
Ik vind het fijn om in contact te staan met het team, maar ook zeker met u als ouder. Ik hoop dan ook dat er in het nieuwe 
schooljaar snel een gelegenheid zal zijn dat we kennis kunnen maken met elkaar. 
Mocht u nog meer willen weten, of andere vragen hebben, loop na de zomer gerust eens binnen. 
 
Voor nu wens ik u alvast een fijne zomervakantie en graag tot ziens! 
 
Els de Groot 

Beste Ouder(s)/Verzorger(s) en Kinderen, 
 
Na de zomervakantie mag ik (Anet van de Pol) als onderwijsassistent 1 dag in de week komen werken 
op De Bron. Wat heb ik daar zin in!  Ik ben bijna 30 jaar en woon in Kootwijkerbroek met mijn man Jac-
co. In mijn vrijetijd doe ik aan volleyballen, ben ik met een vriendin bezig met een webshop 'Puur Pol', 
spreek ik af met vrienden en help ik met activiteiten in onze kerk.  
 
Na 10 jaar bij de Bijdehandjes gewerkt te hebben is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Graag help ik 
de leraren met extra taken en bovenal help ik graag de kinderen met het ondersteunen en begeleiden 
in hun ontwikkeling. Samen groeien. Een ieder op zijn/haar eigen wijze, want iedereen is uniek door God geschapen. Hoe 
mooi is dat! 
 
Ik zie er naar uit om u/jou te ontmoeten. Voor nu alvast fijne zomervakantie! 
 
Lieve groet, 

 
Hallo allemaal! 
 
Mijn naam is Lisa Brink, 22 jaar en woon in Kootwijkerbroek. Het afgelopen jaar heb ik 
mijn LIO afgerond in groep 7/8 en kan ik met veel trots zeggen dat ik nu officieel juf ben. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met de camera op pad te gaan en uitstapjes met 
vrienden en familie te maken. 
Ik kijk er naar uit om het nieuwe schooljaar te starten in groep 7 op zowel de Koningin 
Beatrix school als op de Bron in Stroe! 



Nationaal plan onderwijs 
 
De overheid stelt in het komend schooljaar extra middelen beschikbaar om eventuele vertraging en achterstanden in te 
halen (Nationaal Programma Onderwijs). Er is een plan gemaakt om de groei en de ontwikkeling van kinderen op alle ge-
bieden te stimuleren. Vorige week informeerden we u al dat we starten met acht groepen. Daarnaast is er voor één dag in 
de week een onderwijsassistent (Anet van de Pol) aangenomen die individuele leerlingen en groepjes leerlingen onder-
steuning kan geven.  
 
In de nieuwsbrief van 11 maart jongstleden informeerden we u dat we komend schooljaar extra aandacht willen besteden 
aan de weerbaarheid van leerlingen. Door de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld hebben we hiervoor meer mo-
gelijkheden. In de loop van het schooljaar zullen de groepen 3 t/m 8 een traject volgen van Grol weerbaarheidstraining. 
Voor meer informatie over deze training kunt u kijken op www.grolweerbaarheid.nl. Op het moment dat de training in 
een groep begint wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Een deel van het geld zal worden ingezet voor facilitaire zaken zoals de aanschaf van extra 
chromebooks en het realiseren van een extra leslokaal in het speellokaal. Daarnaast wordt er 
geld gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe materialen en deskundigheidsbevordering 
van de leerkrachten. In de loop van komend schooljaar zal verder worden besproken hoe dit 
geld concreet kan worden ingezet. 

Alternatieve activiteiten oud-papier 
 
In de afgelopen periode hebben er verschillende gesprekrondes plaatsgevonden met de gemeente waarbij alternatieve 
activiteiten voor de oud-papier ophaal zijn besproken. Bertus Bakkenes is namens de school aangesloten bij deze online 
bijeenkomsten.  
 
Het oud-papier leverde jaarlijks ruim €4000,-. Met deze opbrengst konden we bijvoorbeeld de kosten van het kamp of het 
schoolreisje laag houden. Dit jaar krijgen we deze vergoeding nog, maar dit zal de komende jaren vervallen. Het zou daar-
om mooi zijn wanneer we als school met een andere activiteit toch geld op kunnen halen, zodat we iets extra’s voor de 
kinderen kunnen blijven doen.  
 
In overleg met het schoolteam en de MR is besproken dat we aan de volgende 
activiteiten gaan deelnemen: 
 
• Snoeiafval Brengpunt in Stroe 
Zes zaterdagen (3x voorjaar & 3x najaar) per jaar zal er een brengpunt voor 
snoeiafval worden ingericht op de parkeerplaats van school. Tussen 09.00 uur 
en 13.00 kunnen inwoners hier hun snoei– en groenafval brengen. De vrijwil-
ligers houden toezicht op het brengen van het snoeiafval. De gemeente is ver-
antwoordelijk voor het ophalen van het groenafval. Voor deze activiteit ont-
vangt de school jaarlijks een bedrag van €1500,-.   
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die twee zaterdagen per jaar zich willen inzetten bij deze activiteit. Ziet u dit wel 
zitten, stuur dan een berichtje naar directie@debronstroe.nl. Bertus Bakkenes zal de coördinatie voor dit najaar nog op 
zich nemen. We zijn dus ook op zoek naar iemand die de coördinatie van Bertus kan overnemen. 
 
• Adopteer een stukje schoon Stroe 
 
Samen met de kinderen gaan we een gedeelte van Stroe vrij houden van zwerfafval. De hogere groepen zijn twee a drie 
keer per jaar aan de beurt om een uurtje zwerfafval op te ruimen in de wijk aansluitend aan de school. Voor deze activi-
teit ontvangt de school jaarlijks een bedrag van €1000,-. 
 
Er zijn nog gesprekken gaande over andere activiteiten. De voorwaarden hiervoor zijn echter nog niet helemaal bekend. 
Mogelijk worden er nog andere interessante activiteiten ontwikkeld waaraan de school zou kunnen deelnemen. Dit wach-
ten we nog even af.  


