
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Geliefde broeders en zusters,  
Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit 
God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 
1 Johannes 4:7 
 
Om te zien zoals Jezus moet je het beste in anderen 
zien. Jezus ziet het beste in jou. Overal waar hij tijdens 
zijn bediening kwam zag hij het beste waar anderen 
het slechte zagen. Mensen die werden afgewezen of 
juist onzichtbaar waren, Jezus zag hen! 
Zullen we ons best doen om het beste in elkaar te 
zien?  
 
In deze tijd waarin we horen over gezinnen met 
(geld)zorgen, of waar verdriet is door gemis of pijn. 
Zichtbaar of onzichtbaar. Een vriendelijke woord, een 
aardig gebaar kan de dag van de ander positief 
beïnvloeden.  
 

     -Els de Groot- 
 
 
 
Geboorte: 
Op 25 augustus is er een broertje geboren bij Noa, 
Sven, Linn, Tess en Suus, zijn naam is LARS. 
De moeder van Lars heeft nog wat tijd nodig om te 
herstellen. We willen vader, moeder, broer en zussen 
van harte feliciteren met dit nieuwe wonder en 
wensen Marjan een voorspoedig herstel. Zegen voor 
jullie gezin gewenst. 
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Schoolontwikkeling: 
Donderdag 8 september hebben we onze eerste 
studiedag gehad en deze ten volle benut. ’s Morgens 
hebben we training gekregen in handelingsgericht 
werken. Daar waar we vorig jaar gestart zijn met het 
in kaart brengen van de onderwijsbehoeften ( wat 
heeft elk kind nodig?), zijn we nu specifiek gaan 
kijken naar wat de groep en de kinderen als individu 
nodig hebben wanneer het gaat om ons 
rekenonderwijs. In de middag hebben we hiervoor 
groepsplannen gemaakt.  
De volgende studiedag gaan we ons meer richten op 
de resultaten van het rekenonderwijs en het stellen 
van doelen hierbij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar zijn we ook gestart met een nieuwe opzet van 
de werkgroepen. Alle leerkrachten zijn betrokken bij 
1 of meerdere werkgroepen die afgestemd zijn op de 
plannen die we voor dit jaar gemaakt hebben. De 
verantwoordelijkheid voor het halen van deze doelen 
ligt mede bij de werkgroepen. Zij doen het voorwerk, 
om vervolgens met het team beslissingen te maken. 
Op deze manier willen we de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid met elkaar vergroten.  
 
Het nieuwe rapport is bijna klaar. Dit schooljaar gaan 
we hem in gebruik nemen. Dit rapport is er voor 
groep 1 t/m 8 en sluit aan bij hoe de groepen leren.  
 
Komende maand gaan we ook aan de slag met het 
verrijkingsonderwijs op het gebied van taal. Vorig 
schooljaar hebben we voor de meer- en 
hoogbegaafde kinderen een programma verrijken en 
compacten opgezet voor rekenen. Dit jaar gaan we 
dit doen voor spelling en taal. 
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Week van het pesten: 
Volgende week (26 t/m 30 september) is het de week 
tegen het pesten. Het thema dit jaar is Grapje! Moet 
toch kunnen?! 
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve 
kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt 
voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het 
schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding 
spelen grappen ook een rol in het bepalen van de 
normen in de groep. Door wel of niet om een grap 
te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. 
Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan 
gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt 
hiermee een specifieke leerling of specifieke 
groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden? 
 
Het hele jaar door zijn we alert op pestgedrag en zetten 
ons in voor een veilig klimaat voor ieder kind in school.  
In de lessen van Kwink wordt hier komende week extra 
aandacht aan besteed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groenafval: 
Aanstaande zaterdag wordt voor de eerste keer het 
groenafval ingezameld. Tussen 9:00 en 13:00 kunt u uw 
snoeiafval brengen naast de school. Vergeet niet uw 
gemeentepas mee te nemen, uw nummer wordt 
genoteerd.  
 
Buitengewoon verlof  
De eerste weken zijn er al verschillende aanvragen 
geweest voor extra verlof. Voor extra verlof zijn regels 
opgesteld waar wij ons als school aan moeten houden.  
In Parro kunt u het verlofformulier vinden, of u kunt 
het opvragen via directie@debronstroe.nl. Op de 
achterkant van dit formulier kunt u de regels omtrent 
het wel of niet verlenen van verlof lezen. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Datum Activiteit 

24-09 Inzamelen groenafval 9:00-
13:00 

03-10 Maandopening  

03-10 MR vergadering 

05-10 Start Kinderboekenweek 

05-10 Dag van de leraar 

10-10 Nieuwsitem Kwink 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

01-10 Elize Waaijenberg 2 

05-10 Brenn de Ruiter 1 

09-10 Isa van de Bor 1 

10-10 Jack Jansen 2 

11-10 Sven van Deelen 7 

13-10 Linda Hogervorst 3 
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Week: Psalm / lied 

38 Groep 3/4/5: Lied 479 Bewaar je oog 
Groep 6/7/8: Ps 48:1 Hoe lieflijk hoe vol 
heilgenot 

40 Groep 3/4/5: Lied Ik volg de Heer 
Groep 6/7/8: Ps 42:1 ’t Hijgend hert 

41 Groep 3/4/5: Ps 42:1 ’t Hijgend hert 
Groep 6/7/8: Lied 118 meer en meer 
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Ouderbijdrage: 
We hebben geconstateerd dat de ouderbijdrage de 
afgelopen 2 jaar niet meer voldoende was voor de 
kosten die we maken voor de kinderen.  
Omdat we onderwijsgelden bij onderwijsdoeleinden 
willen houden zijn we genoodzaakt de ouderbijdrage 
te verhogen.  
Daarbij worden de ouders die overblijven ook 
betaald uit de ouderbijdrage.  
We hebben nog een flinke reserve in de overblijfpot 
zitten, waardoor we nog zeker een aantal jaar deze 
kosten kunnen betalen.  
 
Een aantal vragen en antwoorden om u wat meer 
inzicht te geven:  
 
 
 
 
 
 
Wat wordt er zoal uit de ouderbijdrage betaald?  
-Cadeautjes en materialen kerstfeest. 
-Lekkers en benodigdheden Paasfeest. 
-Cadeautjes en lekkers Sinterklaasfeest. 
-Materialen en lekkers overige activiteiten zoals: 
Schoolontbijt, voorleeswedstrijd, pannenkoekendag, 
koningsspelen. 
-Extra’s schoolreisje 
-Afscheidsavond 
-Bijbels voor groep 8 
 
Welke gelden worden bijgedragen uit de 
overblijfpot? 
De komende 3 jaar wordt er jaarlijks €1500 
toegevoegd aan de pot voor de ouderbijdragen. Dit 
is kostendekkend voor de overblijfkosten.   
 
Welke gelden worden nog meer toegevoegd? 
De vergoeding die we krijgen voor het ophalen van 
het groenafval gaat volledig naar de kinderen. Een 
groot deel draagt bij aan de kampkosten voor groep 
8 en een deel draagt bij aan het schoolreisje voor 
groep 1 t/m 7. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat worden de nieuwe kosten?  
We zijn bezig om samen met de MR de kosten voor de 
komende jaren vast te stellen.  
Alles wordt duurder, dat merken wij ook bij de 
uitgaven voor activiteiten en cadeaus voor de 
kinderen. Tegelijk beseffen wij ons ook dat alles voor 
u duurder wordt, daarom willen we zo goed en 
kritisch mogelijk kijken om de kosten zo laag mogelijk 
te houden.  
De exacte prijs zullen we nog vaststellen, maar het 
bedrag zal rond de €30 komen te liggen. Binnenkort 
zullen wij dit definitief vaststellen en u hier verder van 
op de hoogte brengen.  
 
 
 
Financiële zorgen: 
Aansluitend op bovenstaand bericht willen we u laten 
weten dat we oog willen hebben voor gezinnen met 
financiële zorgen. 
De zorg om de rekeningen te kunnen betalen groeit. 
We horen om ons heen over de stijgende kosten en 
zorgen die dat met zich meebrengt.  
 
Wanneer u deze zorgen ervaart en hierbij graag 
ondersteuning ontvangt mag u altijd contact met ons 
opnemen. We kunnen u in contact brengen met 
instanties die u hierbij kunnen ondersteunen. 
Dit kan via onze vertrouwenspersoon juf Moniek: 
m.schoonbeek@debronstroe.nl of met de directeur 
Els de Groot: directie@debronstroe.nl.  
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw vraag en 
gegevens om.  
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