
Aan de ouders, 
In deze nieuwsbrief stellen we u voor 
aan een nieuwe medewerker en een 
tweetal stagiaires. Daarnaast vindt u 
op de achterkant de verantwoording 
van het ouderfonds.  
 
Voorstellen 
We melden u eerder al dat de conci-
ërge Tiemen onze school gaat verla-
ten. Toen we dit hoorden was dit best 
even slikken. We zijn dan ook blij dat 
we kunnen melden dat we heel snel 
een geschikte vervanger hebben kun-
nen vinden. Wim Brul zal per 1 no-
vember de werkzaamheden van Tie-
men gaan overnemen. Aankomende 
week zal hij al een dagje meelopen 
met Tiemen. Hieronder stelt Wim 
zichzelf voor: 
 
Beste ouders en kinderen, 
Per ingang van 1 november hoop ik 
jullie nieuwe conciërge te worden en 
daarom wil ik mij graag aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Wim Brul, ik 
ben 50 jaar en al 21 jaar getrouwd 
met Laura en samen hebben wij 3 kin-
deren in de leeftijd van 20, 17 en 11. 
Wij wonen sinds 2002 met veel plezier 
in De Glind en zijn kerkelijk verbonden 
bij de Hervormde Kerk in Barneveld. 
 
De afgelopen 23 jaar ben ik vrachtwa-
genchauffeur geweest bij een trans-
portbedrijf in Barneveld, waar ik met 
veel plezier heb gewerkt. Nu is het tijd 
voor iets nieuws, conciërge worden op 
jullie school en daar heb ik heel veel 
zin in. 

In mijn vrije tijd hou ik niet zo van stil 
zitten, ik ben dan ook graag bezig met 
allerlei klus- en sleutelprojecten, zoals 
het opknappen van fietsen en scoo-
ters, of andere klusprojecten in- en 
rondom het huis. 
 
Ik kijk ernaar uit 
om jullie te leren 
kennen. 
 
Vriendelijke 
groet, 
Wim Brul 
 
 
 
Voorstellen stagiaires 
Dit schooljaar zullen er twee eerste-
jaars Pabo studenten bij ons stage lo-
pen, Iris Boerman en Joppe van Steeg. 
We wensen hen een heel fijne en 
leerzame tijd bij ons op school. Hier-
onder stellen zij zichzelf voor: 
 
Hoi hoi iedereen, Ik ben Iris Boerman 
en ik ben 17 jaar oud. Ik zit nu in mijn 
eerste leerjaar van de Pabo die ik volg 
aan de CHE. Dit jaar ben ik stagiair op 
De Bron. Een supergezellige school 
met super lieve leerlingen en leraren. 
Het plan was om het aankomende 
halfjaar stage te gaan lopen in groep 
7 bij juf Moniek. Helaas kon dit we-
gens omstandigheden niet en daarom 
loop ik nu stage bij juf Irene en juf Ada 
in groep 1/2. Ik ben er elke maandag 
en vrijdag en elke laatste week van de 
maand. Ik hoop hier veel te kunnen le-
ren en veel mee te krijgen uit het vak. 

Ik hoop op een leuk, gezellig en vooral 
leerzaam schooljaar en ik ga het hier 
zeker naar 
mijn zin 
hebben dit 
jaar!" 
Groetjes, 
Iris 
 

 
 
 
 
 
Hoi ik ben Joppe van Steeg. Ik ben 17 
jaar en woon in Voorthuizen. Ik stu-
deer op de CHE met als richting de Pa-
bo. Ik zit nu in mijn eerste leerjaar. Ik 
loop dit jaar hier op De Bron stage. 
Het eerste halfjaar loop ik stage in 
groep 5 bij meester Aron en juf Marja. 
Ik ben er het eerste halfjaar nog drie 
volle weken en daar tussendoor bijna 
iedere maandag en vrijdag. Ik heb er 
nu zeven dagen opzitten en heb het 
erg naar mijn zin. De andere meesters 
en juffen zijn erg aardig en de kin-
deren zijn erg leuk.´ 
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Verantwoording ouderfonds 
 
In de onderstaande tabel vindt u de verantwoording van de ouderfonds rekening van het schooljaar 2019-2020. Het totaal 
aan inkomsten bedroeg dit jaar €6635,08. Dit is uiteraard veel lager dan begroot doordat het schoolreisje en het kamp niet 
doorgingen. Het totaal aan uitgaven was €5564,61. Dit levert een positief resultaat op van €1070,47. Dit positieve resul-
taat is grotendeels te verklaren doordat we geen kosten hebben gehad aan een schoolreisje. De kosten voor het afscheid 
van groep 8 zijn veel hoger dan begroot. Het geld dat normaal gesproken vanuit de “oud papier opbrengst” naar het 
schoolkamp zou gaan is besteed aan andere activiteiten rondom het afscheid van groep 8. Zo hebben we het mislopen van 
het schoolkamp toch enigszins kunnen compenseren. 
 
We hebben besloten vanuit het positieve resultaat €1000 te sparen voor het schoolplein. De spaarrekening voor het 
schoolplein komt daarmee op €3400. (Hieruit zullen nog wel de kosten voor het plaatsen van het schaduwdoek worden 
betaald.) De ouderfonds rekening had een positief saldo van €341,55, wanneer we daar €70,47 bij optellen komen we op 
een positief saldo van €412,02. 

De Bron       

 ouder oud schoolreis   werkelijke 

 bijdrage papier kamp collecte totaal uitgaven 

kerstfeest 600    € 600  -€ 579,69 

kerstboeken en geschenk 300 700   € 1.000  -€ 1.172,11 

paasfeest 50    € 50  -€ 68,65 

schoolreis  750 3250  € 4.000  € 0,00 

schoolkamp  1200 800  € 2.000  € 0,00 

groep 8 / bijbels  200  250 € 450  -€ 268,73 

groep 8 / afscheid 250    € 250  -€ 1.414,86 

sinterklaas 450    € 450  -€ 414,02 

koffie/thee/koekjes ouders  150   € 150  -€ 116,03 

excursies / sportactiviteiten 100    € 100  -€ 37,08 

klassenbudget  100   € 100  -€ 16,64 

extra materiaal 250    € 250  -€ 384,61 

schoolplein  750   € 750  -€ 498,61 

diversen 300 250   € 550  -€ 593,58 

        

verwachte uitgaven  €       2.300   €       4.100   €          4.050   €        250   -€ 5.564,61  

       

verwachte inkomsten € 2.400 € 4.400 € 4.050 € 250   

       

werkelijke inkomsten €2263 €3978,18 €0 €393,90   € 6.635,08 

       

Resultaat      € 1.070,47  

Kerstviering 
Vanwege de omstandigheden is het 
helaas niet mogelijk om gezamenlijk 
met ouders een kerstviering te houden. 
De kerstviering voor alle groepen zal 
daarom plaatsvinden op donderdag-
avond 17 december. (Dit is anders dan 
in de jaarkalender vermeld.) Alle groe-
pen zullen dan op school het kerstfeest 
in hun eigen klas vieren. 
 
Inloopochtend 
In de jaaragenda staat vermeld dat er 

op woensdag 18 november een in-
loopochtend is. Helaas moeten we be-
sluiten dat deze activiteit vanwege de 
omstandigheden niet door kan gaan.  
 
Agenda 
19-10 start herfstvakantie 
29-10 afscheid Tiemen 
03-11 Schoolontbijt 
04-11 Dankdag 
17-12 Kerstviering groep 1 t/m 8 
 
 

Verjaardagen 
11-10 Sven van Deelen   5 
13-10 Linda Hogervorst   1/2 
14-10 Dylan Veldhuizen  8 
15-10 Gerhald Kattenbroek  7 
16-10 Amy van de Braak   8 
18-10 Saar Roest   5 
24-10 Kyra Lagerweij  6 
25-10 Thamara  van de Pol  3 
26-10 Luca de Boer   1/2 
27-10 Jelte de Jager    1/2 
29-10 Elena Jansen   4 
31-10 Esmee van den Heuvel 5 
 


