
Aan de ouders, 
Na de zomervakantie mochten we alle 
kinderen weer welkom heten op 
school. Fijn om iedereen weer te zien. 
We zijn dankbaar dat we ondanks de 
omstandigheden weer konden starten 
met lesgeven. 
 
Startgesprekken 
Bijgevoegd bij de nieuwsbrief vindt u 
een brief met betrekking tot de start-
gesprekken die komende week plaats-
vinden. We vragen u deze brief met 
aandacht te lezen zodat u goed voor-
bereid bent.  
 
Informatiebrieven 
Morgen ontvangt u via de leerkrach-
ten per leerjaar een informatiebrief. 
Hierin vindt u alle benodigde informa-
tie van de groep. Mocht u toch nog 
vragen hebben dan kunt u altijd te-
recht bij de leerkracht van uw kind
(eren). 
 
Nieuw website 
Onlangs is de nieuwe website van de 
school gelanceerd. De oude website 
was aan vervanging toe omdat deze in 
google zou kunnen worden aange-
merkt als onveilige website. Tevens 
was hij niet responsive met tablets of 
smartphones. De nieuwe website is 
weer helemaal up-to-date. De inde-
ling van de website is nagenoeg het-
zelfde gebleven. 
 
Thuisblijfbeleid 
De belangenvereniging voor ouders 
Boink heeft een handige beslisboom 

ontwikkelt die kan helpen bij het be-
sluit of uw kind wel of niet naar 
school kan. In de bijlage vindt u deze 
beslisbomen. De beslisboom voor 0-6 
jaar geldt voor de kleuters. De beslis-
boom van 7 tot 12 jaar geldt vanaf 
groep 3. We vragen u zich strikt aan 
deze regels te houden. Dit geeft virus-
sen geen kans zich verder te versprei-
den onder leerlingen en leraren. Met 
name dit laatste zorgt ervoor dat les-
uitval zoveel mogelijk wordt voorko-
men.  
 
Zendingsgeld  
Ook dit jaar willen we graag dat onze 
sponsorkinderen Loudwige en Bles-
sing naar school kunnen gaan. Wij 
zouden het waarderen wanneer u uw 
kind op maandag een kleine bijdrage 
meegeeft voor in het zendingsbusje. 
Alvast bedankt!  
 
Welkom 
Aan het begin van het schooljaar 
mochten we een aantal nieuwe leer-
lingen welkom heten. In groep 1 zijn 
Tara Hazeleger, Ferre de Ruiter, Brad-
ley Egging, Sterre van de Steeg, Lisan-
ne van de Broek, Stan van Ginkel en 
Guus van de Langemeen gestart. In 
groep 4 mochten we Emely Huijbers 
verwelkomen. We wensen hen alle-
maal een fijne tijd bij ons op school.  
 
Luizencontrole 
Er vindt nog geen luizencontrole 
plaats op school. Wij willen u daarom 
vragen u kind(eren) regelmatig thuis 
te controleren. Wanneer u hoofdluis 

aantreft wilt u dit dan melden bij de 
leerkracht. Andere ouders worden 
dan op de hoogte gebracht dat er 
hoofdluis in de groep is geconstateerd 
en gevraagd hun kinderen extra te 
controleren.  
 
Brengen/Halen 
Om de drukte rondom het schoolplein 
te beperken willen we u vragen zoveel 
mogelijk de kinderen door slechts één 
ouder te laten brengen. 
 
Schaduwdoek 
U heeft het wellicht al gezien. In de 
laatste vakantieweek is een schaduw-
doek opgehangen boven de zandbak. 
Het schaduwdoek is bekostigd uit de 
opbrengsten van het oud papier. 

Agenda 
14-09 startgesprekken gr. 1-8 
15-09 startgesprekken gr. 1-8 
25-09 alle leerlingen vrij i.v.m. studie-
dag 
 
Verjaardagen 
13-09  Milan van den Heuvel  7 
17-09  Thamar van de Braak 3 
21-09 Silke Brandsen  6 
24-09 Tamara van Deelen  8 
25-09 Thamara van de Pol  3 
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Van de Medezeggenschapsraad 
 
Aan de ouders/verzorgers, 
 
Binnen de oudergeleding van onze MR gaat een vacature ontstaan doordat Gerrita van de Pol, die de volledige termijn van 
zes jaar lid is geweest, de MR gaat verlaten. Heeft u belangstelling om meer inhoudelijk betrokken te zijn bij de school, 
dan is de MR misschien iets voor u. De MR heeft bij verschillende onderwerpen een adviserende taak en/of instemmings-
bevoegdheid zoals bij de formatie, het schoolplan en werving van nieuwe leden.  
  
Verkiesbaar tot lid van de (G)MR is iedere ouder, die een kind heeft dat gedurende tenminste één jaar aaneengesloten als 
leerling van de school staat ingeschreven. Van de MR leden wordt verwacht dat zij het MR-reglement onderschrijven. Dat 
is via deze link in te zien. Daarnaast verwachten we dat ieder lid de grondslag van de vereniging en de doelstellingen van 
de school respecteert. 
  
De MR vergadert meestal vier keer per jaar van 20:00 tot 22:00 uur. De zittingsperiode in de MR is drie jaar. Na deze drie 
jaar kunt u nog een periode van drie jaar zitting nemen. Na zes jaar bent u aftredend.  
  
Bent u nieuwsgierig geworden of zou u meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met één van de leden.  
  
Wilt u zich inzetten voor de MR, stelt u zich dan kandidaat tot woensdag 30 september. 
Dit kan door een mail te sturen naar  k.grootwassink@debronstroe.nl. U kunt ook iemand anders, die u hiervoor geschikt 
acht, opgeven. Wel graag met medeweten van de betreffende persoon. Bij meerdere kandidaten zal er in oktober/
november een verkiezing gehouden worden. Te zijner tijd ontvangt u hierover nader bericht en zullen de kandidaten be-
kend worden gemaakt.  
  
Namens de MR, 
Arnold Ruitenbeek (ouder), Gerrita van de Pol (ouder), Eva Liefting (team) en Klazien Groot Wassink (team) 

Vervangingsbeleid 
De strenge thuisblijfregels gelden zowel 
voor leerlingen als voor leerkrachten. 
De herfst staat voor de deur en die 
brengt vaak verschillende verkoud-
heidsvirussen met zich mee. De kans is 
daardoor groter dan normaal dat leer-
krachten zich vanwege (milde) klachten 
moeten ziekmelden. 
 
We proberen ons zo goed mogelijk 
voor te bereiden op deze periode zodat 
we de kinderen zoveel mogelijk op 
school kunnen blijven lesgeven. 
 
In geval van ziekmelding proberen we 
altijd eerst vervanging te regelen. Door 
het lerarentekort is het aantal invallers 
echter zeer beperkt.  
 
We hebben daarom intern afspraken 
gemaakt om snel terug te kunnen scha-
kelen naar een 6-groepen systeem. 
Hierdoor kunnen we met een leer-
kracht minder toch alle groepen les 
blijven geven. Dit houdt in dat op de 
maandag, donderdag en vrijdag groep 7 
kan worden gesplitst. Een deel zal les 
krijgen in groep 5 en een deel in groep 
8. Op de dinsdag en woensdag zullen 
groep 4 en groep 6 worden samenge-

voegd. Deze oplossing is altijd van tijde-
lijke aard. 
 
In een uiterste geval, wanneer meerde-
re leerkrachten tegelijkertijd niet kun-
nen werken, zullen we u vragen de kin-
deren thuis op te vangen. U wordt hier-
over bericht middels Parro. De leer-
krachten zetten digitale thuiswerkpak-
ketten klaar die nog diezelfde dag naar 
u worden verzonden. In de groepen 7 & 
8 worden deze pakketten klaargezet in 
google classroom. De kinderen kunnen 
dit zelf vinden. (Mocht het voor u niet 
mogelijk zijn zelf opvang te organiseren 
dan kan uw kind worden opgevangen in 
een andere groep.) 
 
Milieubewust 
Voor de zomervakantie heeft onze con-
ciërge Tiemen een nieuwe container-
schuur gebouwd. Dit heeft de volgende 
reden: 
  
Als school willen we een aantal stappen 
maken in het bewuster omgaan met 
het milieu. We zullen daarom binnen-
kort starten met het apart inzamelen 
van plastic. Hiervoor hebben we van de 
gemeente Barneveld oranje containers 
gekregen. Het huidige container hok 

werd daardoor te klein.  
  
Daarnaast willen we het papiergebruik 
gaan verminderen. Daar maken we al 
stappen door steeds meer gebruik te 
maken van digitale lesmethodes. Het 
mes snijdt daarbij aan twee kanten 
want het heeft ook onderwijskundige 
voordelen. Ook de communicatie met 
ouders willen we steeds meer digitaal 
laten verlopen. We maken inmiddels al 
een tijdje gebruik van de Parro-app. In 
overleg met de MR hebben we ook be-
sloten de nieuwsbrief niet meer op pa-
pier mee te geven. Hij zal alleen nog 
digitaal worden verzonden.  
  
Op deze manier dragen we ook als 
school bij aan een beter milieu, bespa-
ren we in kosten en gaan we beter om 
met het milieu.  
  
  

https://vgsk.sharepoint.com/:w:/g/scholen/bron/EdBzT5opxRtBvhdzqw-85v4BP2i16B-jyYx9X-ijH2sStw?rtime=B0ZEX4pV2Eg

