
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Die hoop is als een betrouwbaar en zeker 
anker voor onze ziel.    
Hebreeën 6:19 
 
 
Hoop doet leven! Met elkaar mochten we 
vorige week dankdag vieren. De dominee 
vertelde het verhaal van Noach. De situatie 
leek uitzichtloos, maar God kwam met een 
plan en gaf nieuwe hoop. God geeft ons een 
hoopvolle toekomst! 
    -Els de Groot-  
 
Schoenendoosactie 
Zoals u heeft gelezen doet basisschool de 
Bron mee aan de Schoenendoosactie.  
We vinden het belangrijk om als school van 
betekenis te zijn voor andere kinderen. Door 
de kinderen zelf de schoenendoos te laten 
versieren en mee te laten helpen met de 
inhoud worden ze zich meer bewust van 
kinderen die leven in armoede en dat wij voor 
hen van betekenis kunnen zijn.  
De eerste schoenendozen zijn al binnen! 
Ze kunnen nog tot 16 november ingeleverd 
worden, we hopen dat deze toren met 
schoenendozen heel hoog gaat worden en dat 
we veel kinderen blij kunnen maken! 
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Corona: 
Helaas zijn de berichten rondom 
coronabesmettingen niet positief. In het 
nieuws horen we dat de aantallen snel 
oplopen en ook op school beginnen we er 
steeds meer van te merken.  
We willen als school hierin onze 
verantwoordelijkheid nemen en dit betekent 
dat bepaalde versoepelingen helaas toch 
weer teruggedraaid moeten worden.  
Hoewel we het heel fijn vinden u weer in 
school te ontmoeten ligt onze eerste 
prioriteit bij de gezondheid van de kinderen 
en onze medewerkers. 
Om die reden hebben we besloten de 
inloopochtenden van volgende week niet 
door te laten gaan en ook de inloop op 
woensdag en vrijdag bij de kleutergroepen 
zetten we op pauze.  
We vinden het altijd belangrijk met u in 
contact te blijven over uw kinderen. Mocht u 
iets willen bespreken of vertellen schroom 
dan ook niet om ons te contacten, we willen 
er graag voor u en de kinderen zijn! 
 
 
Nieuwe leerlingen: 
Deze week zijn er 3 nieuwe kinderen bij ons 
op school gestart. Danique is begonnen in 
groep 7 en haar zusjes Yinthe en Tess zijn 
gestart in groep 2. 
De familie Eidhof is geëmigreerd vanuit 
Australië, dat zal best een spannend avontuur 
zijn voor dit gezin. We willen ze van harte 
welkom heten en hopen dat ze snel een fijne 
plek op school zullen krijgen.  
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Schoolontwikkelingen: 
De lijsten over de sociale veiligheid van 
kinderen worden in deze periode ingevuld. 
We gaan de uitkomsten met elkaar bekijken 
en waar nodig acties inzetten. 
Uit de vragenlijst die vorig jaar bij ouders is 
afgenomen over veiligheid bleek dat Corona 
een rol heeft gespeeld in het welzijn van 
kinderen en dat weerbaarheid hier een 
onderdeel van was. We vinden het als school 
erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen 
en daarom gaan we met de groepen 3 t/m 8 
een weerbaarheidstraining volgen. Op de site 
van Grol weerbaarheid kunt u meer lezen 
over de inhoud van de training. De ouders van 
de groep worden op de hoogte gebracht over 
de start. De groepen 6 en 8 zijn deze week 
begonnen en de eerste reacties zijn positief.  
 
Eerder al zijn we gestart met het beleid 
rondom hoogbegaafdheid in de groepen 3 
t/m 8. We zijn nu ook in gesprek over kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong en kijken 
met elkaar wat zij nodig hebben. 
 
Schoolfruit 
Volgende week starten we met het 
schoolfruit. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag hoeven de kinderen geen eten mee te 
nemen en krijgen dan fruit van de school. We 
zullen wekelijks het fruit van de week die 
komt posten 
 
 
 

 
 
 

Datum Activiteit 

15/16/17-11 Eerste week schoolfruit 

27-11 Groenafval 

 
  
 

Datum Jarige Groep 

12-11 Alina van Veldhuizen 5 

12-11 Macori van 
Veldhuizen 

5 
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Week: Psalm / lied 

45 Lied 291 ‘k Stel mijn vertrouwen 

46/47 Ps 136:1 Looft den Heer, want Hij 
is goed  

 

Groenafval: 
Zaterdag 27-11 wordt het groenafval weer 
ingezameld. De eerste twee keer was het 
lastig om aan extra handen te komen en ook 
voor nu heeft nog maar 1 ouder zich 
aangemeld. Misschien is het goed voor u om 
te weten dat het geld o.a. besteed wordt aan 
schoolreisje en kamp, hierdoor kunnen de 
kosten lager gehouden worden. 6x per jaar 
hebben we 4 ouders nodig voor 2 uurtjes. 
We hopen van harte dat er zich nog een paar 
vaders of moeders (het is geen zwaar werk) 
aanmelden voor 27 november. Kunnen we 
op u rekenen? 
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