
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Start nieuwe schooljaar: 
Voor alles wat gebeurt is er een uur,  
Een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  
 
God heeft alles wat er is de goede plaats in de 
tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht 
in de tijd gegeven.  
 
Prediker 3: 1 en 11 
 
 
Er is een tijd voor vakantie en een tijd voor 
school, voor alles is een tijd.  
We hopen dat u een fijne tijd heeft gehad. 
We zijn dankbaar dat we alle kinderen in 
goede gezondheid weer op school mochten 
ontvangen en een goede start hebben gehad. 
We zijn dankbaar dat er geen 
coronabeperkingen meer zijn en we elkaar 
weer fysiek kunnen ontmoeten 
Maandag vieren we de eerste maandopening 
met school, hierin willen we ook onze 
dankbaarheid uitzingen en spreken naar God.  
 
Mocht u als ouder vragen hebben of er is een 
andere reden dat u graag even contact zoekt, 
mijn deur staat altijd open op maandag, 
dinsdag en donderdag. Loop gerust even 
binnen. Via de mail ben ik te bereiken op 
directie@debronstroe.nl  
 

     -Els de Groot- 
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Schoolontwikkeling: 
Volgende week donderdag 8 september staat 
onze eerste studiedag gepland. Vorig jaar zijn 
we gestart met het in kaart brengen van de 
onderwijsbehoeften van alle kinderen en 
daarbij wat ze nodig hebben in ons onderwijs. 
Deze dag gaan we daar verder mee aan de 
slag. 
 
Babynieuws:  
Mooi nieuws voor Juf Moniek en haar man 
Martijn. Zij verwachten in februari hun 
tweede kindje. Namens ons allen 
GEFELICITEERD!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startgesprekken: 
Volgende week maandag en dinsdag staan de 
startgesprekken gepland. Na een goede start 
en kennismaking met het kind vinden we het 
prettig om ook met u in gesprek te komen 
over uw zoon of dochter. Tijdens deze 
gesprekken krijgt u de gelegenheid om over 
uw kind te vertellen.  
U heeft via de mail een bericht hierover 
gekregen. Inschrijven op deze gesprekken 
gaat via Parro.  
In de extra bijlage van deze nieuwsbrief vindt 
u een informatiebrief over de inhoud van 
deze startgesprekken. 
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Sponsorkinderen:  
De periode voor de zomervakantie heeft het 
mooie bedrag van € 277,16 opgeleverd. 
Bedankt voor uw bijdrage! Dit schooljaar 
willen wij onze sponsorkinderen Loudwige en 
Blessing wederom steunen. Deze kinderen 
(uit Haïti en Ghana) hebben ook het recht om 
naar school te gaan en daar is onze  
hulp voor nodig. Ons streven 
 is opnieuw om 
€ 65,- per maand op te halen.  
Wij zouden het zeer op prijs 
stellen als u uw kind elke  
maandag een klein bedrag  
meegeeft voor in de  
zendingsbusjes. Op de 
geldmeter in de hal is iedere 
week te zien in hoeverre we 
ons doel weten te halen.  
Zoals u op de foto kunt zien, 
zijn we dit jaar goed begonnen.  
Hartelijk dank! 
 
Nieuwe leerlingen: 
Na de zomervakantie zijn de volgende 
kinderen bij ons op school gestart: 
Mats van Ee groep 1 
Femke van de Langemeen groep 1 
Joris de Jager groep 1 
Jesse van de Kamp groep 1 
Joey de Jager groep 3 
Van harte welkom en we wensen jullie samen 
met jullie ouders een hele fijne tijd op de 
Bron. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datum Activiteit 

01-01 Informatiebrief groepen 

05-09 Maandopening 

05-09 Startgesprekken 

06-09 Startgesprekken 

08-09 Studiedag; kinderen VRIJ 

 
 

 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

22-08 Jesse van de Kamp 1 

22-08 Ager van Oosterom 2 

27-08 Ferre de Ruiter 2 

28-08 Tara Hazeleger 3 

29-08 Lisanne van den Broek 3 

30-08 Ivar Roelofsen 7 

02-09 Matthias van de Loenhorst 8 

17-09 Thamar van de Braak 4 

19-09 Nienke Jansen 2 

22-09 Guus van de Langemeen 3 
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Week: Psalm / lied 

35 Lied 540 Maak een vrolijk geluid 

36/37 Ps 134:3 Dat ’s Heeren zegen op 
u daal 
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Schoolgids: 
In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 
de nieuwe schoolgids voor schooljaar 2022-
2023. Tevens kunt u meer informatie over 
onze school  vinden op 
www.scholenopdekaart.nl . Heeft u liever een 
geprinte schoolgids, dan kunt u een mailtje 
sturen naar directie@debronstroe.nl en krijgt 
uw zoon/dochter een geprint exemplaar mee 
naar huis. 
 
 
Traktatie: 
Vorig jaar hebben we met elkaar besloten om 
alleen een traktatie in de klas uit te delen 
wanneer een kind jarig is. Er wordt dus niet 
meer uitgedeeld in andere groepen, ook niet 
aan broertjes en zusjes. Op deze manier 
houden we het voor alle kinderen eerlijk en 
blijft de traktatie voor iedereen een feestje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy voorkeuren:  
Van de leerkracht heeft u al de vraag 
gekregen om de privacy voorkeuren aan te 
geven in Parro. Mocht u dit nog niet gedaan 
hebben, wilt u dit dan alsnog doen? Op deze 
manier weten we goed welke kinderen wel of 
niet op beeld mogen.  
 
 
 
 
 

Korfbal 
Dit jaar wordt het WK korfbal in Gelderland 
gehouden. Be active and creative besteedt 
hier uitgebreid aandacht aan en heeft leuke 
activiteiten voor school opgezet. Zo hebben 
we ons ingeschreven voor volleybalclinics en 
voor een topsporter in de klas. Ook staat er 
een WK schoolvolleybaltoernooi gepland 
waar we misschien aan mee gaan doen. De 
korfbalvereniging in Kootwijkerbroek is 
bekend bij velen. Zij geven al 
kangoeroetrainingen voor de allerjongsten.  
Voor hen staan er 3 gratis trainingen gepland 
om kennis te maken met  de sport.  
Via deze link Kangoeroetrainingen bij DWS – 
Korfbalvereniging DWS (korfbaldws.nl) vindt u 
meer informatie.  
 
 
 
 
 
Social media:  
Als school zijn we actief op social media. 
Regelmatig plaatsen we berichtjes en foto’s 
van waar we op school mee bezig zijn.  
U kunt ons volgen op: 
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Instagram:@debronstroe 
 

Facebook: De Bron Stroe 
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