
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de 
Vader ons heeft geschonken! Wij worden 
kinderen van God genoemd, en dat zijn we 
ook.                                                     1 Joh 3:1 
 
We zijn weer gestart na een week 
herfstvakantie, waarin we even konden 
opladen. Ik hoop dat dat ook voor u geldt en 
dat de kinderen weer (enige) zin hadden om 
te beginnen. De tweede periode van het 
schooljaar is er altijd eentje met veel leuke 
activiteiten en gezelligheid. En ook in deze 
periode willen we de kinderen meegeven hoe 
groot de liefde van onze hemelse Vader is, Hij 
noemt ons Zijn kinderen, wat een waardevolle 
boodschap is dat!                         -Els de Groot-  
 
 
 
 
 
 
Feest! 
Vrijdag 15 oktober, de dag voor de 
herfstvakantie, bestond de Bron precies 90 
jaar. Dat konden we natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan en daarom was er taart 
voor de hele school. We hebben ervan 
gesmuld!  
In deze nieuwsbrief een  
aantal foto’s van dit 
smulfestijn! 
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Corona: 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld willen 
we na de herfstvakantie weer starten met 
een aantal activiteiten die door corona niet 
meer werden gedaan. Zo staat volgende 
week onze eerste weekopening op het 
programma, vieren we met elkaar het 
schoolontbijt en dankdag ( over deze 2 laatste 
activiteiten later meer). 
Vanaf deze week zijn de ouders van de 
kleuters ook weer welkom om de kinderen in 
de klas te brengen. Voor ouders van groep 1 
is dit op de vrijdagochtend en de ouders van 
groep 2 zijn op woensdagochtend welkom. 
De kinderen mogen vanaf 8:35 gebracht 
worden, om 8:45 starten we graag met de les. 
 
Toch willen we ook voorzichtig blijven en 
zeker nu we het aantal besmettingen weer 
zien oplopen. Wanneer volgende week weer 
nieuwe maatregelen worden aangekondigd 
bestaat de kans dat we nieuwe afspraken 
toch weer moeten terugdraaien.  
We vragen u als ouder om alert te blijven. Bij 
verkoudheid mogen kinderen naar school, 
maar twijfelt u, dan vinden we het fijn 
wanneer u het zekere voor het onzekere 
neemt en een test laat afnemen.  
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Dankdag 
Woensdag 5 november is het dankdag. 
Eerdere jaren gingen de bovenbouwgroepen 
naar de kerk in Kootwijkerbroek om dit te 
vieren. Deze dankdag gaan we vieren in de 
Hofstee. Het is fijn om met alle groepen 1 t/m 
8 deze dankdag te kunnen vieren . 
Met elkaar willen we onze dankbaarheid 
tonen in een dienst met de kinderen.  
We starten om 11:30. De kinderen mogen uit 
de dienst vanuit de Hofstee naar huis. Mocht 
u uw kind willen ophalen dan kan dat bij de 
Hofstee.  
 
U bent als ouder van harte welkom om deze 
dankdag met ons te vieren in de Hofstee. 
Hoewel de afstand geen officiële maatregel 
meer is willen we deze toch in acht nemen. 
Wij willen u dan ook vragen om vooraf door te 
geven of u naar de viering wilt komen, zodat 
we voldoende stoelen op afstand kunnen 
klaarzetten. U kunt zich opgeven via Parro bij 
de leerkracht.  
 
Schoolontbijt 
Dinsdag 2 november starten we de dag voor 
de hele school met een schoolontbijt. In de 
bijlage van deze mail treft u een ouderbrief 
met meer informatie hierover. 
Hierin wordt gevraagd de kinderen de 4B’s 
mee naar school te laten nemen: Bord, 
Bestek, Beker, Bakje. Voor de rest wordt alles 
geregeld! 
 
 
 
 
 

Welkom! 
Deze week begint juf Mirjam in groep 3, zij 
vervangt juf Laura. In verschillende groepen 
zijn stagiaires gestart, hierbij stellen zij zich 
aan u voor. 
 
Juf Mirjam Barth groep 3 
Mijn naam is Mirjam Barth, ik ben getrouwd 
met Martijn. We wonen alweer ruim 10 jaar in 
het mooie Barneveld. Samen hebben we 5 
kinderen: 3 meisjes en 2 jongens. De oudste is 
15, de jongste net 4. Mijn gezin is mijn 
grootste hobby, maar als er tijd overblijft lees 
ik graag een boek. 
Op dit moment ben ik met  
veel plezier als beleids-  
medewerker werkzaam in  
zorginstelling Neboplus, 
in Barneveld. Ook het 
onderwijs blijft mijn hart houden, daarom heb 
ik er zin in om binnenkort in Stroe weer even 
voor de klas te staan om een 
zwangerschapsverlof op te vangen. Ik kijk 
ernaar uit om de kinderen, ouders en collega’s 
te ontmoeten! 
 
Juf Mirjam Rietveld stagiaire groep 4 
Hallo! Ik ben Mirjam Rietveld en ik ben de 
nieuwe stagejuf op De Bron. Ik loop stage in 
groep 4 bij juf Herlien en juf Irene. Daar vind 
ik het tot nu toe erg leuk! Ik ben 18 jaar oud 
en ik doe de PABO op de CHE. Ik houd van 
lezen en wandelen met mijn hond. Ik kom uit 
Barneveld, daar heb ik op het JFC gezeten. In 
2009 heb ik zelf een paar maandjes in groep 2 
op De Bron gezeten, bij juf Ada en juf 
Falentina. Ik vind het heel leuk dat ik hier nu 
als stagejuf mag rondlopen!  
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Juf Michelle Deenekamp stagiaire groep 2 
Hoi, ik ben Michelle Deenekamp en ik ben 18 
jaar. Ik kom uit Voorthuizen en zit nu in mijn 
tweede jaar van de pabo. De pabo volg ik op 
de CHE in Ede. Dit jaar geef ik les op de Bron. 
De Bron is een school waar je je gelijk thuis 
voelt. Iedereen (her)kent je en je mag er echt 
bij horen. Ik vind het fijn om hier stage te 
lopen en heb dan ook al veel dingen geleerd. 
Ik moest wel even wennen want ze doen 
natuurlijk alles op een andere manier dan mijn 
vorige stageschool. Maar ook hierin word ik 
goed begeleid!  
Ik ben heel benieuwd wat dit schooljaar mij 
gaat brengen voor ervaringen en nieuwe 
inzichten. Ik heb er in ieder geval heel veel zin 
in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolontwikkelingen: 
Komende week gaan we ons als team verder 
verdiepen in de nieuwe rekenmethode tijdens 
een teamtraining.  
Ook zal een deze weken de vragenlijst over 
sociale veiligheid worden afgenomen bij de 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Op deze manier 
willen we helder krijgen hoe kinderen over de 
school denken en wat we hieruit kunnen 
leren.  
 

Groenafval 
Aanstaande zaterdag kunt u uw groenafval 
weer brengen bij school tussen 9:00 – 13:00 
op vertoon van uw milieupas. We zoeken nog 
een ouder die Bertus tussen 9:00 en 11:00 wil 
assisteren.  
 
 
Ouderhulpformulier 
Voor de vakantie heeft u via de mail en via uw 
oudste kind een ouderhulpformulier mee 
gekregen waarop u kunt aangeven bij welke 
activiteiten u wilt ondersteunen. We willen dit 
graag nog even onder uw aandacht brengen, 
de formulieren kunnen nog worden 
ingeleverd bij de meester of juf.  
 
 
Schoolfruit  
Dit jaar doen we mee met het schoolfruit 
project. Dat betekent dat we vanaf week 46 
tot de meivakantie gratis fruit op school 
krijgen. Op deze manier willen we bijdrage 
aan het belang van gezonde voeding en hierbij 
het eten van fruit. Een mooie kans om ook 
nieuwe fruitsoorten te proberen en kinderen 
meer te leren over het belang van gezond 
eten. De fruitdagen woensdag-donderdag-
vrijdag blijven staan. Op deze dagen hoeft u 
geen fruit meer mee te geven, maar zorgt de 
school hiervoor.  
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Social media: 
We zijn trots op wat we doen op school en dit  
Willen we graag met u en de omgeving delen. 
Dit gebeurt al regelmatig via Parro. We willen 
meer zichtbaar worden voor mensen buiten 
de school, om zo toekomstige ouders of 
werknemers een beeld te geven van wie we 
zijn, wat we doen en waar we voor staan. Er 
was al een facebookpagina en nu hebben we 
ook een instagram pagina. Op deze kanalen 
proberen we regelmatig een post te plaatsen 
van wat we op school doen.  
Natuurlijk houden we hierbij rekening met de 
privacy regels. Begin van het schooljaar heeft 
u dit via Parro ingevuld, we houden dit als 
team goed in de gaten. Zo kunt u ons vinden: 
Facebook:@DeBronStroe   
Instagram: @DeBronStroe 
 
 
Nieuwe leerlingen: 
De volgende leerlingen zijn voor her eerst 
gestart op de Bron: 
Brenn de Ruiter, 
 Isa van de Bor, 
 Romy van Asselt 
Vn harte welkom!  
Wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datum Activiteit 

01-11 Maandopening 

02-11 Schoolontbijt 

03-11 Dankdag  

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

19-10 Elena 5 

31-10 Esmee 6 

01-11 Jesse 1 

01-11 Celia 7 

01-11 Tijs 7 

02-11 Liz 6 

06-11 Eva 3 
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Week: Psalm / lied 

45 Lied 291 ‘k Stel mijn vertrouwen 

46 Psalm 136:1 Looft den Heer, want 
Hij is goed 
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