
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
God  ziet jou! (naar psalm 23) 
Hij verliet 99 schapen om dat ene verdwaalde 
schaapje te vinden. Iedereen is belangrijk in 
Zijn ogen, iedereen is het waard. Ook wanneer 
het even tegen zit, kinderen niet zo lekker in 
hun vel zitten of er thuis zorgen zijn, dan is Hij 
daar en ziet jou! 
 
 
 
Nog maar een week en dan is het alweer 
herfstvakantie. Het was een rustige en fijne 
start van het schooljaar. Na de herfstvakantie 
starten er weer meer activiteiten waarbij 
ouders in de school welkom zijn, we zien 
ernaar uit.   -Els de Groot-  
 
Zwangerschapsverlof 
Na de herfstvakantie gaat juf Laura (groep 3) 
met zwangerschapsverlof. We zijn blij dat we 
de ouders konden melden dat juf Mirjam 
Barth op vrijdag groep 3 zal gaan draaien. Juf 
Klazien zal de maandag t/m de donderdag 
voor de groep staan. We wensen juf Laura een 
fijn verlof toe.  
 
Groenafval 
De eerste inzameling is goed verlopen. Er 
waren een paar extra handen om te helpen en 
er was een stapeltje afval. Voor de volgende 
data zoeken we nog hulp van ouders: 
Zaterdag 30 oktober 
Zaterdag 27 november 
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Corona: 
Samen hebben we de afgelopen weken 
nagedacht over ouders in de school. We 
vinden het belangrijk dat ouders zich 
betrokken voelen bij school en willen ouders 
ook graag betrekken bij ons onderwijs. We 
willen ook de tijd nemen om dit op te 
bouwen en te ervaren hoe we ons bij de 
nieuwe afspraken voelen. Met elkaar hebben 
we besloten dat we na de herfstvakantie 
weer starten met de maandopeningen, de 
crea-middagen en de luizencontrole.  
Ook willen we ouders weer graag ontvangen 
tijdens de inloopochtenden, alleen vinden we 
alle ouders tegelijk een te grote overgang. 
Om die reden hebben we verschillende 
momenten ingepland, noteert u ze in uw 
agenda?  
16-11 groep 3 en 4 
17-11 groep 5 en 6 
18-11 groep 7 en 8 
U kunt dan het eerste kwartiertje (van 8:45 – 
9:00)  mee de klas in, uw zoon of dochter kan 
u dan rondleiden in het lokaal.  
 
Ook de ouders van de kleuters zijn weer in 
school welkom. Voor beide groepen hebben 
we 1 moment waarop u uw kind in de klas 
mag brengen.  
Voor groep 1 is dit de vrijdagochtend en voor 
groep 2 is dit de woensdagochtend. Na de 
herfstvakantie starten we hiermee. Tussen 
8:35 en 8:45 kunt u uw kind naar binnen 
brengen. Om 8:45 starten we graag met de 
les.  
 
 
 
 Na de herfstvakantie Kleuters 1 ochtend in 
de klas brengen vrij groep 1, woensdag groep 
2 
 
Hoe doen we dat met de starttijd houden we 
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Schoolontwikkelingen: 
Vorig jaar zijn we op de Bron gestart met 
scholing in onderwijs voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen en het schrijven van 
beleid hierop. Binnen school hebben we hier 
al verschillende programma’s voor opgezet. 
Als team kijken we wat we in de klas nog 
beter kunnen afstemmen voor deze 
doelgroep.  
 
De BHV’ers van school hebben een 
herhalingscursus gehad. We zijn bezig om 
alles weer up-to-date te maken en zullen 
binnenkort een ontruimingsoefeningen 
organiseren met de school. 
 
Nieuwe leerlingen: 
Deze week is nieuw bij ons op school 
begonnen in groep 1:  
Elize Waaijenberg 
Van harte welkom! Wij hopen dat jullie  een 
mooie schooltijd op de Bron tegemoet gaan.  
 
Activiteiten herfstvakantie: 
Be Active & Creative heeft voor de maand van 
sport, bewegen en cultuur leuke activiteiten 
georganiseerd in de herfstvakantie. Op de 
volgende pagina kunt u het overzicht hiervan 
zien.  
 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

06-10 Start Kinderboekenweek 

18-10 Start herfstvakantie 

25-10 luizencontrole 

 

 
 

 
 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

13-10 Linda 2 

18-10 Saar 6 

24-10 Kyra 7 

25-10 Thamara 4 

27-10 Jelte 3 
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Week: Psalm / lied 

40 Lied 555 Kom aan boord 

41/42 Psalm 116:1 God heb ik lief; want 
die getrouwe Heer 

 
 

mailto:directie@debronstroe.nl


 

 


