
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie 
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, 

want daartoe bent u geroepen als de leden 
van één lichaam. Wees ook dankbaar. 

Kolossenzen 3:15 
 
Een dankbare houding geeft je een open hart. 
Het is een houding die, ondanks je ambities, 
honger, dromen en doelen, gelooft dat je nu 
bent waar God je wil hebben. God verandert 
jouw manier van denken van tekort naar 
genoeg. 

-Els de Groot - 
 
 
 
 
 
 
 
Zending Oekraïne 
Deze week verzamelen we ons zendingsgeld 
voor vluchtelingen uit Oekraïne, op social 
media houden we de bedragen bij, we hebben 
al een mooie opbrengst! Morgen is de laatste 
dag dat er geld meegenomen kan worden en 
maken we op de socials het eindbedrag 
bekend.  
Het geld dat opgehaald is gaat naar de 
kinderen die opgevangen worden in 
Harskamp. Zij zullen gezamenlijk onderwijs 
krijgen en onze opbrengst wordt gebruikt voor 
de aanschaf van speel- en leermiddelen voor 
deze kinderen. Mooi dat we met onze school 
van betekenis kunnen zijn voor onderwijs voor 
deze kinderen! Hartelijk dank voor uw 
bijdrage hieraan! 
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Schoolontwikkelingen 
Inmiddels zijn bijna alle groepsbesprekingen 
geweest. De intern begeleider (Juf Marja) 
bekijkt dan met de leerkrachten de 
groepsresultaten van de afgelopen CITO-
periode. We bekijken wat ons opviel en of er 
eventueel ondersteuning nodig is.  
 
De komende periode nemen we het 
zelfstandig werken onder de loep en kijken 
waar aanpassingen nodig zijn.  Doel hierbij is 
om de kinderen te betrekken bij hun 
ontwikkelproces en de zelfstandigheid te 
vergroten.  
 
 
 
Voetbaltoernooi 
Vrijdag 8 april is er weer een 
schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is voor 
alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8.  
U bent van harte welkom om te komen kijken 
en aanmoedigen! 
Het toernooi wordt gehouden op de 
voetbalvelden van Voetbalvereniging Stroe. 
 
De speeltijden van het schoolvoetbal: 
Groep 3 t/m 5 van 9.00-12.00 
Groep 6 en 8 van 11.15-15.15 
Groep 7 van 13.00-15.15 
 
Groep 3 t/m 5 vertrekken om 8.35 vanaf 
school (dus graag op tijd aanwezig!). 
Groep 7 vertrekt om 12.40 van school (dus 
graag op tijd aanwezig!) 
Groep 6 en 8 eten op het voetbalveld (dus 
zelf lunchpakketje mee). 
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Groenafval 
Aanstaande zaterdag wordt het groenafval 
weer ingezameld naast de school. Tussen 9:00 
en 13:00 kunt u terecht om uw snoeiafval te 
brengen. Vergeet uw gemeentepas niet, zodat 
we uw nummer kunnen noteren.  
 
Luizen 
Graag willen we de luizencontrole weer 
opstarten, alleen hebben we hiervoor niet 
voldoende ouders. De luizencontrole vindt 
plaats op de maandag na elke vakantie. Wilt u 
een handje helpen? U kunt zich opgeven bij 
juf Moniek m.vandebeek@debronstroe.nl . 
 
Traktaties 
Nu de maatregelen rondom corona weer 
voorbij zijn zien we steeds meer jarigen 
traktaties uitdelen aan broertjes, zusjes en 
vriendjes. We merken dat bij dit uitdelen 
veelal dezelfde kinderen traktaties krijgen en 
dat dit er steeds meer zijn. We vinden het fijn 
een feestje met de kinderen te vieren, maar 
willen het voor ieder kind eerlijk houden. 
Om die reden hebben we met elkaar een 
nieuwe afspraak gemaakt. Traktaties worden 
uitgedeeld aan de kinderen in de klas en niet 
meer aan kinderen uit anderen klassen, ook 
niet aan broertjes of zusjes. Op deze manier 
krijgt iedereen even vaak een traktatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum Activiteit 

26-03 Groenafval  

04-04 Maandopening  

08-08 Voetbaltoernooi 

14-04 Alvast voor in de agenda: 
PAASVIERIERING 

 

 

 
 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

26-03 Jari van de Bor 2 

26-03 Ties Vos 5 

27-03 Bente van Geresteijn 6 

28-03 Anna-Lynn van de 
Kamp 

6 

06-04 Boas van de Braak 5 

 

 

Week: Psalm / lied 

12/13 Lied 129 U zij de Glorie 
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