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Start nieuwe schooljaar:
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van voorspoed, maar ook van
verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
-Sela, Ik zal er zijnMet de woorden van dit lied zijn we het
schooljaar met het team begonnen. De
belofte die God ooit aan Noach deed geldt
voor ons nog steeds. Wat er ook gaat komen
dit schooljaar, Hij is trouw!
De tijd vliegt! Inmiddels zitten we alweer bijna
2 weken op school. De kinderen raken steeds
meer gewend aan de nieuwe leerkracht en er
wordt hard gewerkt en plezier gemaakt. Een
fijne start ook voor mij op deze nieuwe plek
met een fijn team waardoor ik hartelijk
ontvangen ben.
Ik heb het u middels de mail al laten weten,
maar ik breng het ook hier even onder uw
aandacht. Tijdens de dagen van de
startgesprekken ontmoet ik u graag. Wilt u
graag even persoonlijk kennismaken, dan kunt
u een mailtje naar mij sturen. Gewoon even
binnen lopen is ook altijd mogelijk.
-Els de GrootOverblijf
Voor de overblijf zijn we opzoek naar (nieuwe)
ouders die kunnen helpen tegen een
vergoeding. Er wordt met name hulp gezocht
voor de maandag, maar hulp op andere dagen
is ook welkom. Als u zich wilt opgeven kunt u
terecht bij Petra van Dam
overblijvendebronstroe@gmail.com

Corona:
Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs
voorlopig van start gaat met vrijwel dezelfde
coronamaatregelen als voor de
zomervakantie golden. Helaas betekent dat
dus zo weinig mogelijk ouders in school. Voor
een aantal activiteiten vinden we het
belangrijk om u fysiek te spreken en
ontmoeten. Zo was de informatieavond
afgelopen dinsdag fysiek op school en zullen
de startgesprekken aankomende maandag en
dinsdag ook fysiek zijn. We vragen u hierbij
wel om de 1,5 meter tot andere ouders en
leerkrachten zoveel mogelijk in acht te
nemen. Op de gang zal aangegeven staan
waar u kunt wachten op de leerkracht.
Vooralsnog gelden de huidige maatregelen
tot 20 september. Zodra de situaties en regels
in school veranderen brengen wij u op de
hoogte
Zowel de maandopening als de
hoofdluiscontrole hebben we opgeschoven
tot na de herfstvakantie. Wanneer de
maatregelen hetzelfde blijven of versoepeld
worden pakken we beide na de
herfstvakantie weer op. Ook willen we dan
weer gaan starten met de creamiddagen.
Over dit alles krijgt u t.z.t meer informatie.
Nieuwe leerlingen:
De volgende leerlingen zijn dit schooljaar
nieuw bij ons op school:
Finn Borgers, Naomi Arends, Ager van
Oosterom, Naomi Oskam, Jamin van de Pol en
Nienke Jansen
Van harte welkom! Wij hopen dat jullie een
mooie schooltijd op de Bron tegemoet gaan.
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Schoolontwikkelingen:
Afgelopen week hebben we met het team een
start gemaakt voor de schoolontwikkelingen
van dit jaar. Met elkaar gaan we komend jaar
aan de slag met opbrengst gericht werken.
We gaan kijken naar de manier waarop onze
instructies zijn ingericht en of we hier nog
verbeteringen in aan kunnen brengen. Ook
zijn we gestart met een nieuwe methode
rekenen: Wereld in getallen 5. Groep 3 en 4
werken op papier, groep 5 t/m 8 doen dit
digitaal. We leren de nieuwe methode beter
kennen en krijgen ondersteuning waar dat
nodig is. Ook starten we deze maand met
oriënteren op een nieuw rapport passend bij
de laatste ontwikkelingen van school.
Sponsorkinderen:
Dit schooljaar willen wij opnieuw
onze sponsorkinderen Loudwige
en Blessing steunen. Deze
kinderen (uit Haïti en Ghana)
hebben ook het recht om
naar school te gaan en daar is
onze hulp voor nodig.
Ons streven is wederom om € 65,per maand op te halen. Wij
zouden het zeer op prijs stellen
als u uw kind elke maandag een
klein bedrag meegeeft voor in de
zendingsbusjes. Op de geldmeter
in de hal is iedere week te zien
in hoeverre we ons doel weten
te halen. Zoals u op de foto kunt zien,
zijn we dit jaar goed begonnen.
Hartelijk dank!

Datum
30-8
7-9
13-9
14-9

Datum
02-09
03-09
13-09
17-09
22-09

Activiteit
Start schooljaar
Informatieavond groep 3
Startgesprekken
Startgesprekken

Jarige
Matthias
Nick
Milan
Thamar
Guus

Groep
7
7
8
4
2

Week: Psalm / lied
36
Lied 564 Zie de zon, zie de maan
37/38 Psalm 35:1 U alleen, U loven wij

