
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Prediker 3:1 

 
 
Niets, behalve Gods liefde, is blijvend.  
Hij is groter dan alles waar wij mee te maken 
hebben. Hij houdt van ons en we kunnen erop 
vertrouwen dat Hij het beste voor ons wil. 
 

-Els de Groot –  
 
 
Corona 
In januari zijn er nieuwe versoepelingen 
aangekondigd. Kinderen in de 
basisschoolleeftijd hoeven niet meer in 
quarantaine. Bij nauw contact met een 
besmet persoon is het vooral belangrijk om 
eventuele klachten in de gaten te houden.  
Kinderen die een positieve (zelf) test hebben 
of klachten blijven thuis. Bij een negatieve 
(zelf)test mogen de kinderen weer naar 
school. 
 
Op school blijven we nog even voorzichtig met 
versoepelen. De besmettingen onder het 
personeel nam de afgelopen weken toe. Soms 
was het een puzzel om vervanging voor de 
groepen te krijgen en niet altijd lukte dat voor 
iedere dag.  
Er wordt veel gevraagd van de inzet en 
flexibiliteit van het team. We weten niet hoe 
de komende weken eruit gaan zien, maar we 
doen steeds ons uiterste best om de bezetting 
rond te krijgen.  
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Waardering Samenwerkingsverband 
Als school kregen we een aantal weken 
geleden een prachtig bericht. Het 
samenwerkingsverband van onze regio heeft 
zijn waardering uitgesproken over een aantal 
scholen in de regio, waaronder de Bron.  
 
De waardering die we als school hebben 
gekregen ging over inclusief onderwijs. 
Inclusief onderwijs is onderwijs waarin 
kinderen vanuit allerlei achtergronden, met 
én zonder beperkingen samen spelen, werken 
en leren. Dit vindt plaats op een toegankelijke 
school in hun eigen omgeving, die hun ouders 
hebben uitgekozen. Inclusief onderwijs is 
open voor iedereen, toegankelijk in alle 
aspecten en dus met de ondersteuning en 
zorg waar die nodig is voor optimale 
ontwikkeling. 
 
 
 
Als school proberen we altijd voor ieder kind 
de beste zorg te vinden. Soms lukt dat door 
aanpassingen op onze eigen school, maar als 
het nodig is kijken we ook naar extra hulp van 
buiten af. We willen dit altijd doen in 
samenspraak met ouders, om zo de beste 
ondersteuning voor ieder kind te geven.  
 
We doen hier hard ons best voor en die inzet 
wordt gezien door het SWV en ook beloond. 
We hebben een mooi bedrag gekregen als 
school. Met elkaar denken we na hoe we dit 
in kunnen zetten als extra ondersteuning, 
maar ook zeker als waardering naar iedereen 
in de school!  
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:directie@debronstroe.nl


 
 

 

 
 

 

Jaargang 22 Nr. 10 

03-02-2022 

 

directie@debronstroe.nl 

www.debronstroe.nl 
 

Schoolontwikkelingen 
Vorige week heeft u een mail ontvangen over 
lestijden.  
Hierin kon u lezen dat we aan het nadenken 
zijn over aanpassingen van onze huidige 
lestijden, om zo meer tijd vrij te kunnen 
maken voor ontwikkelingen als school.  
We zijn nog in de onderzoekende fase en uw 
mening is hierin belangrijk voor ons.  
Inmiddels hebben we al een aantal 
formulieren terug gehad, maar nog lang niet 
allemaal. Mocht u hem nog niet 
teruggestuurd hebben, dan hopen we dat u 
hier de komende week de tijd voor wilt 
nemen. Uw stem is belangrijk voor ons! 
 
Sponsorkinderen 
Goed nieuws! We hebben voor de afgelopen 
periode het mooie bedrag van € 140,- mogen 
ophalen. Daarnaast is de geldkoker voor 
januari ook alweer gevuld. Namens Loudwige 
en Blessing willen wij u hier hartelijk voor 
bedanken. Het zou fantastisch zijn als we dit 
voor de komende tijd ook voor elkaar weten 
te krijgen. 
 
Bakkerspaadje 
Ouders die kleuters komen ophalen wachten 
(bijna) allemaal op het bakkerspaadje voor 
het plein.  
Hierdoor is het regelmatig druk en afstand 
minder goed mogelijk.  
De leerkrachten lopen met de kinderen naar 
het plein en u mag als ouder(s) ook op het 
plein wachten. Zo kunnen eventuele 
voorbijgangers er beter langs en is er wat 
meer ruimte.  
 
 
 
 
 
 

Spreekavond groep 1-7 
Maandag 14 en dinsdag 15 februari staan de 
voortgangsgesprekken voor groep 1 tot en 
met 7 op de agenda. 
Deze gesprekken kunnen fysiek plaatsvinden. 
Wij vragen u waar dat kan om 1 ouder naar 
school te laten komen. Heeft u het gesprek 
liever online, dan kunt u dat bij de 
groepsleerkracht(en) aangeven.  
Inschrijven voor de gesprekken kan vanaf 7-2. 
De ouders met meerdere kinderen op school 
kunnen dat vanaf 19:00, om 20:00 gaat de 
inschrijving ook voor de rest van de ouders 
open.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum Activiteit 

14-2 Spreekavond 1 tm 7 

15-2 Spreekavond 1 tm 7 

16-2 Eerste rapport mee 

 

 

 
Datum Jarige Groep 

04-02 Julia van Geresteijn 8 

07-02 Brinn van Geresteijn 2 

 

 

 
 

 

Week: Psalm / lied 

6 Lied 542 Onze Vader 

7 Psalm 100:1 Juich, aarde juicht 
alom den Heer 
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