
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie 
Voert u het woord, laten het dan Gods 

woorden zijn die u spreekt. 
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht 

die God u geeft. 
Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij 

Jezus Christus, aan wie alle eer en macht 
toekomt, tot in alle eeuwigheid. 

1 Petrus 4:11 
 
Deze tekst stond op de scheurkalender bij ons 
thuis met daaronder de voetnoot: Wie kun jij 
bemoedigen met woorden of door te helpen? 
Zo kan je iets van God laten zien. 
Omzien naar elkaar is voor ons als volwassene 
van waarde, maar zeker ook voor de kinderen 
op onze school.  
Want wat je voor een ander doet, doe je ook 
voor Hem.  

-Els de Groot - 
 
 
 
 
 
Corona 
In de persconferentie van afgelopen dinsdag 
zijn weer nieuwe versoepelingen 
aangekondigd. Zo hoeven leerkrachten en 
kinderen geen mondkapjes meer te dragen in 
de school, geen anderhalve meter afstand 
meer te houden en het advies om zoveel 
mogelijk thuis te werken komt ook te 
vervallen.  
De basisadviezen: geen handen schudden, 
hygiëne, ventileren en testen bij klachten 
blijven van kracht.  
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Dit betekent ook dat we als team nadenken 
over welke maatregelen we in school verder 
gaan versoepelen en hoe we op een 
verantwoorde manier weer ouders in school 
kunnen ontvangen. Deze aanpassingen zullen 
na de vakantie ingaan. We houden u op de 
hoogte.  
 
Voor nu zien we dat de besmettingen onder 
de leerlingen fors is toegenomen. Sommige 
klassen zaten of zitten met bijna de helft van 
de groep. Dit heeft gevolgen voor het geven 
van lessen en vraagt van leerkrachten continu 
te monitoren welke stof de kinderen 
beheersen en wat nog niet. 
Gelukkig valt het mee met de besmettingen 
onder het personeel. Tot nog toe weten we 
het steeds op te vangen en hoeven er geen 
groepen langdurig naar huis. We hopen dat 
dit zo blijft.  
 
 
Schoolfruit 
Al enige tijd maken we op woensdag, 
donderdag en vrijdag gebruik van het 
schoolfruit. Het komt nog wel regelmatig voor 
dat de hoeveelheid fruit niet heel groot is, of 
dat kinderen bepaald fruit niet lekker vinden.  
We willen u als ouder vragen om op de 
fruitdagen toch ook fruit mee te geven. We 
bieden dan als eerste het fruit aan van school. 
Is dit niet voldoende, of lusten kinderen het 
echt niet dan kunnen ze het fruit van thuis 
opeten. Is het wel voldoende, dan kan het 
fruit na school worden opgegeten.  
Wekelijks kunt u op de socials lezen welk fruit 
de kinderen krijgen.  
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Schoolontwikkelingen 
80% van de ouders heeft de enquête over de 
lestijden ingevuld, dank daarvoor! 
Van deze ouders zegt 75% open te staan voor 
het onderzoeken van een continurooster. 25% 
behoudt liever de huidige lestijden.  
We gaan nu met elkaar kijken wat eventuele 
mogelijkheden kunnen zijn. Daarin nemen we 
niet alleen de mening mee van de ouders die 
open staan voor het onderzoeken van een 
continurooster, maar zeker ook de mening en 
argumenten van ouders die liever het huidige 
rooster behouden.  
We houden u op de hoogte over eventuele 
volgende stappen.  
 
De midden toetsen zijn geweest. U heeft 
gister het rapport van uw zoon en/of dochter 
ontvangen en u heeft de leerkracht gesproken 
over de voortgang. We gaan nu ook als school 
kijken hoe de groepen gepresteerd hebben en 
welke acties eventueel nodig zijn in de groep. 
 
 
 
 
Biddag 
Woensdag 9 maart is het biddag. In november 
hebben we met dankdag voor het eerst een 
viering in de Hofstee gehouden. Dit is goed 
bevallen en ook de biddagviering houden we 
in de Bron. Fijn dat alle groepen kunnen 
deelnemen op deze manier. Daarbij bent u 
allen van harte uitgenodigd (mits de 
maatregelen het toelaten). De dienst begint 
om 11:30. De kinderen kunnen na de dienst 
opgehaald worden bij de Hofstee.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum Activiteit 

28-2 Start voorjaarsvakantie 

7-3 Start school 

9-3 Biddag 

 

 

 
 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

21-02 Julia Eerenvelt 4 

22-02 Noa van Deelen 8 

25-02 Jane van 
Nieuwenhuizen 

1 

06-03 Dewi van Rooijen 7 

07-03 Sophie ten Kate 6 

 

 

Week: Psalm / lied 

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

 

 

 

 
 

 

 

mailto:directie@debronstroe.nl

