
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,’ 
zo waardevol en ik houd zoveel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
Ja alle volken om jou te behouden. 
Jesaja 43:4 
 
 
 
 
 
In deze verzen spreekt God Israël liefdevol 
toe. Hij belooft hun te bevrijden uit 
ballingschap. In vers 2 zegt Hij:  
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 
Dit geeft aan dat God Israël als zijn kind 
beschouwt. Hij wil een vader zijn voor Israël 
toen en voor ons nu.  
Dit willen we alle kinderen op de Bron 
meegeven, dat ze waardevol en geliefd zijn en 
kostbaar in Zijn ogen. Wat er ook gebeurt, wat 
je situatie ook is. Hij is erbij en Hij houdt van 
je!                                                 -Els de Groot- 
 
Schoolontwikkeling: 
We werken nu al een paar weken met de 
nieuwe rekenmethode WIG 5 en raken hier 
steeds meer vertrouwd mee. Als leerkrachten 
onderling wisselen we uit wat goed loopt en 
stellen we elkaar vragen. Binnenkort komt er 
een expert op bezoek en verdiepen we ons 
nog meer in de mogelijkheden van de 
methode. 
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Corona: 
Het was fijn dat we begin dit schooljaar u al 
fysiek konden ontmoeten tijdens de 
informatieavond van groep 3 en bij de 
startgesprekken. 
Vanaf 25 september gaat de 1,5 meter 
maatregel verdwijnen. Dit betekent dat er in 
school meer mogelijk is en dat we u als 
ouders ook meer kunnen verwelkomen. Zo 
willen we na de herfstvakantie weer starten 
met de maandopeningen met de hele school. 
We vinden het waardevol om met elkaar de 
verbinding in het geloof te zoeken.  
Ook gaan we weer starten met de creatieve 
middagen op vrijdag. Hiervoor kunnen we de 
hulp van een aantal ouders goed gebruiken. 
De leerkracht van de groep communiceert dit 
met de ouders.  
Toch bracht corona ons ook nieuwe inzichten 
in school. Zo hebben we ervaren dat er in de 
ochtend veel rust was in de 
onderbouwklassen, wat voor sommige 
kinderen heel prettig was, maar ook een 
positieve uitwerking had op de start van de 
dag en het begin van de lessen. We zijn met 
elkaar in gesprek over hoe we dit in de 
toekomst vorm willen geven. We gunnen u 
als ouder de betrokkenheid in school en 
willen ook graag in verbinding met u blijven. 
We houden u hierover op de hoogte.  
Het is soms nogal verwarrend of een kind wel 
of niet naar school mag. Kinderen met 
verkoudheidsklachten mogen gewoon naar 
school komen. Wanneer het naast deze 
klachten ook hoest, koorts of 
benauwdheidsklachten heeft dan moet hij/zij 
thuisblijven. Twijfelt u? Overleg dan even met 
school. 
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Groenafval: 
Aanstaande zaterdag  25 september wordt er 
voor het eerst groenafval opgehaald. 
Heeft u snoeiafval uit de tuin? Op zaterdag 25 
september tussen 9.00 en 13.00 uur kunt u 
uw groenafval kwijt op vertoon van uw 
milieupas. U kunt het komen brengen op de 
parkeerplaats naast de school met de 
kruiwagen of de aanhanger achter de auto. U 
hoeft dan niet naar milieustraat Otelaar om 
het groenafval weg te brengen. 
Deze activiteit is een vervanging van het 
ophalen van oud papier en kan de school 
uiteindelijk een leuk extraatje opleveren. 
Bertus Bakkenes is voor de Bron coördinator, 
maar om dit alleen te doen is een behoorlijke 
klus, daarom doen wij een beroep op u als 
ouder. Heeft u zaterdag een uurtje over en 
bent u bereid hierbij te helpen, dan zouden 
wij dit erg waarderen! U kunt zich bij Bertus 
of op school opgeven. 
 
 
U mag zich ook al opgeven voor een van de 
volgende keren. De data zijn:  
Zaterdag 30 oktober 
Zaterdag 27 november 
We hopen dat we op uw hulp kunnen 
rekenen.  
 
Ziekmelden: 
Zoals u via de leerkracht heeft vernomen 
kunnen de kinderen via Parro worden 
afgemeld bij ziekte. We willen u vragen uw 
kind in Parro ook weer beter te melden 
wanneer hij/zij weer naar school komt.  
Bellen voor afmelding is uiteraard ook goed.  

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

25 sept Groenafval  

5 okt Dag van de leraar 
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Week: Psalm / lied 

38 Psalm 75:1 U alleen, U loven wij 

40 Lied 555 Kom aan boord 

 
 

Buitengewoon verlof 
De eerste weken zijn er al verschillende 
aanvragen geweest voor extra verlof. Voor 
extra verlof zijn regels opgesteld waar wij 
ons als school aan moeten houden.  
In Parro kunt u het verlofformulier vinden, of 
u kunt het opvragen via 
directie@debronstroe.nl . Op de achterkant 
van dit formulier kunt u de regels omtrent 
het wel of niet verlenen van verlof lezen.  
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