
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons 
heen. Laat maar komen wat hierna komt, want Hij 
laat ons nooit alleen. 
Houd vol  opwekking 798 
 
Uit dit lied klinkt een bemoediging voor ons. We zien 
zoveel gebeuren in de wereld en misschien wel in 
onze directe omgeving, maar God zegt tegen ons ‘ 
Houd vol, Ik laat niet los’.  
En God zegt ons ook dat de weg ernaartoe niet zonder 
slag of stoot zal gaan ‘Het is een zegetocht van 
heiligen en twijfelaars bij elkaar’. En we zijn allemaal 
welkom, met onze twijfels, onze zorgen, onze vragen. 
Het mag er zijn, houd vol! 
 
Er is ook veel om dankbaar voor te zijn met elkaar. Na 
de herfstvakantie hopen we weer dankdag met elkaar 
te mogen vieren in de Hofstee en we nodigen u van 
harte uit om met ons mee te danken deze ochtend.  
 

     -Els de Groot- 
 
 
 
 
 
Geboorte: 
Hoera, een broertje voor Nienke (groep 2) en Bregje 
(groep 3), zijn naam is LARS  Onze felicitaties voor dit 
gezin.  
We wensen jullie God’s zegen toe. 
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Schoolontwikkeling: 
Vorige week is de kinderboekenweek van start 
gegaan. We kunnen niet vaak genoeg vertellen hoe 
belangrijk het is voor kinderen om te lezen. Lezen heb 
je voor alle vakken nodig, maar het ontwikkelt ook je 
woordenschat en algemene kennis.  
Alle vormen van lezen dragen daar aan bij, of het nou 
een leesboek, tijdschrift of stripboek is,zlef lezen of 
voorlezen,  lezen is goed.  
 
Deze week en komende week worden er nog 
verschillende activiteiten georganiseerd rond het 
thema Giga-groen. Ook loopt de fotowedstrijd nog, 
we zijn benieuwd welke kinderen er met de winst 
vandoor gaan!  
 
 
 
 
 
 
We hebben met elkaar het nieuwe rapport definitief 
gekozen. In het begin van het nieuwe jaar krijgt u 
deze voor het eerst mee voor uw kind. T.z.t. zullen we 
hier wat meer tekst en uitleg aan geven.  
 
Ook zijn we druk bezig met het thema burgerschap. 
We denken na over waar we voor staan en waar we 
voor gaan. De doelen die we willen bereiken en dat 
wat we belangrijk vinden vertalen we in een poster, 
waarbij we hulp krijgen van Susanne Jansen, moeder 
van Scott in groep 1. Zodra de poster af is delen we 
deze met u.  
 
De kleuterleerkrachten volgen woensdag 19-10 een 
studiedag voor slimme kleuters. De groepen 1 en 2 
zijn deze dag vrij. 
 
Maandag na de herfstvakantie hebben we onze 
tweede studiedag voor dit jaar. De eerste dag zijn we 
aan de slag gegaan met doelen voor het vakgebied 
rekenen. Deze dag gaan we aan de slag met 
cijfermatige doelen voor onze groepen. De kleuters 
worden deze dag wel op school verwacht. 
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Ouderbijdrage: 
In de vorige nieuwsbrief brachten we u al op de hoogte 
over de nieuwe ouderbijdrage. We hebben samen met 
de MR gekeken naar de kosten en de lasten en hebben 
de nieuwe bedragen vastgesteld  
1 kind €30 
2 kinderen €50 
3 kinderen €65 
4 kinderen €75 
 
We hebben ook met elkaar gesproken over de verdere 
kosten die er op school gemaakt worden, zoals 
bijvoorbeeld schoolreisje. We gaan met elkaar kritisch 
kijken naar deze kosten en waar mogelijk geen 
verhoging doorvoeren. 
 
Mochten de kosten voor de ouderbijdrage een 
probleem voor u zijn, dan mag u en te alle tijden 
contact opnemen met de directie of de 
vertrouwenspersoon (juf Moniek). 
 
 
 
 
Sponsorkinderen: 
We zijn het jaar goed begonnen! In augustus en 
september hebben we het totale bedrag van € 163,80,- 
mogen ophalen. Hiermee kunnen we Loudwige en 
Blessing weer even vooruit helpen. Wilt u de komende 
periode ook aan ze denken en uw kind iedere week een 
klein bedrag meegeven? Hopelijk is de geldkoker in de 
hal weer snel gevuld! Hartelijk dank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Datum Activiteit 

19-10 Studiedag groep 1 en 2 vrij 

24-10 Start herfstvakantie 

31-10 Studiedag groep 3 t/m 8 vrij 

02-11 Dankdag 

07-11 Maandopening 

08-11 Nationaal schoolontbijt 

 
 

 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

18-10 Saar Roest 8 

21-10 Romy van Asselt 1 

24-10 Kyra Lagerweij 8 

25-10 Thamara van de Pol 5 

26-10 Luca de Boer 3 

27-10 Jelte de Jager 4 

29-10 Elena Jansen 6 

31-10 Esmee van den Heuvel 7 

1-11 Jesse van Manen 2 

1-11 Celia van Veldhuizen 8 

1-11 Tijs van Veldhuizen 8 

2-11 Liz Reemst 7 
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Week: Psalm / lied 

41 Ps 42:1 ’t Hijgend hert 

45 Je hoeft niet bang te zijn 
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Stagiaires: 
Hallo! Ik ben Bauke, 2e jaars PABO student aan de 
CHE. Het eerste kwartaal mag ik stagelopen in groep 
1. Hier hoop ik heel veel te leren over het lesgeven 
maar natuurlijk ook heel veel over de kinderen!Het is 
een gezellige groep dus dat komt 
vast helemaal goed! De eerste 2  
dagen waren in ieder geval heel  
gezellig! Na groep 1 mag ik voor  
een blok naar groep 8, dus  
helemaal iets anders! Daarna  
mag ik de rest van het jaar  
afmaken in groep 5. Ik heb er  
superveel zin in!   
Groetjes! 
 
 
 
Ik ben Samantha Roelofsen, 17 jaar en woon in 
Harskamp. Mijn hobby’s zijn: fietsen, varen, 
zwemmen, tekenen en leuke dingen met familie en 
vrienden doen. Daarnaast vind ik het leuk om te 
werken bij B&G Catering in Harskamp. Ik ben 
eerstejaars student Pabo op de CHE (Christelijke 
Hogeschool Ede). Ik ben begonnen aan deze 
opleiding, omdat ik 
al sinds groep 3 juf  
wil worden. Het werken 
met kinderen en een 
band met ze opbouwen 
vind ik ontzettend leuk 
aan dit beroep.  
Daarnaast lijkt het me 
geweldig als kinderen 
je als hun voorbeeld zien en je ze veel kunt leren. Ik 
loop nu stage in groep 4/6 (voornamelijk groep 4). 
Hier zal ik blijven tot februari 2023, daarna zal ik in 
groep 2 te vinden zijn. Mijn stage is iedere 
donderdag en soms zal ik er de hele week zijn. Mijn 
eerste stageweek zit er al op en het was fantastisch! 
De sfeer is leuk op De Bron, lieve kinderen en de 
leerkrachten helpen enorm. Ik kijk uit naar de rest 
van mijn tijd hier en hoop nog veel te leren!  
 

Sport: 
De korfbalvereniging in Kootwijkerbroek organiseert 
jaarlijks het korfbaltoernooi voor onze scholen.  
Voor de allerkleinsten worden al trainingen verzorgd. 
Mochten jullie interesse hebben dan kunt u hier meer 
informatie vinden. 
 

https://www.korfbaldws.nl/kangoeroetrainingen
-bij-dws/ 
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