
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen 
zullen slagen. 
Spreuken 16:3 
 
 
In deze tijd van onzekerheid, waar Corona 
weer een grote plaats lijkt in te nemen, waar 
de meningen soms zo van elkaar verschillen 
mogen we deze belofte voor ogen houden. De 
herziene staten vertaling zegt:  Wentel je 
werken op de Heer en je werken zullen 
bevestigd worden. We mogen onze werken 
bouwen op de rots, want die rots laat niet los 
wat Zijn hand begon. En daar mogen we 
elkaar ontmoeten en verdwijnen de 
onderlinge verschillen.              -Els de Groot- 
 
 
 
Corona: 
Het landelijk aantal besmettingen neemt nog 
niet af. U zult het vast ook in uw directe 
omgeving meemaken en op school zien we 
het ook. Regelmatig zijn er gezinnen die in 
quarantaine moeten. We vinden het fijn dat u 
ons op de hoogte houdt tijdens deze 
quarantaine. 
We proberen zoveel mogelijk het onderwijs 
door te laten lopen, ook als de kinderen thuis 
zijn. Blijft u vooral aangeven wat lukt en waar 
u hulp bij nodig heeft, dan kijken we als school 
wat de mogelijkheden zijn.  
We willen zoveel mogelijk de klassen op 
school houden, maar de invalleerkrachten zijn 
schaars. Ook hierover denken we na met  
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elkaar. De leerkrachten op de Bron zetten 
zich hard in voor de leerlingen en willen waar 
nodig extra werken. Fijn zo’n hard werkend 
team! In dit alles willen we vooral blijven 
kijken naar wat voor iedereen haalbaar is en 
hoe we het onderwijs aan uw kind(eren) en 
de kwaliteit daarvan zoveel mogelijk kunnen 
waarborgen. We hopen ook op uw 
medewerking en begrip hiervoor.  
Helaas gaan we voorlopig niet door met de 
creamiddagen. Dit omdat ouders niet in 
school mogen en omdat we de groepen zo 
min mogelijk willen mengen. 
 
Morgen staat er weer een persconferentie 
gepland. We weten niet wat eventuele 
nieuwe maatregelen gaan zijn of welke er nog 
in de toekomst gaan komen. Wel willen we 
graag goed voorbereid zijn, daarom is er een 
protocol opgesteld waarin staat wat we doen 
in welke situatie. Dit zal een beetje anders 
gaan dan u gewend was in eerdere situaties, 
daarom vindt u in de mail een extra bijlage 
met een extra nieuwsbrief hierover. Het is 
belangrijk dat u deze goed doorneemt. Op 
deze manier zijn niet alleen wij als school 
goed voorbereid, maar u als ouder ook.  
 
Nieuwe leerlingen: 
Van harte welkom op de Bron: 
Ruben van Maanen 
We wensen je een hele fijne tijd toe! 
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Schoolontwikkelingen: 
De enquêtes over sociale veiligheid in school 
zijn afgenomen bij de leerlingen uit groep 6 
t/m 8. We hebben van hen een mooie 
waardering van een 8.6 gekregen. De vragen 
over veilig en gezien worden scoorden hoog 
op de enquête en dat vinden we erg fijn.  
Soms vinden leerlingen het nog lastig om het 
voor iemand anders op te nemen. Dit 
bevestigt voor ons de waarde van het inzetten 
van de weerbaarheidstraining die groep 6 en 
8 al zijn gestart.  
 
We zijn druk bezig met de inhoud en 
vormgeving van het nieuwe rapport.  
Ook hebben we het ontruimingsplan 
aangepast en volgt er binnenkort een 
ontruimingsoefening. 
 
 
 
 
 
Sinterklaas: 
Vrijdag 3 december vieren we met elkaar het 
Sinterklaasfeest.  Met de nieuwe maatregelen 
moet dit helaas wat soberder. Toch gaan we 
hard ons best doen om er met de kinderen 
een leuk feest van te maken! 
De groepen 5 t/m 8 draaien deze dag een 
continurooster op school tot 14:15 uur. Wilt u 
uw kind een lunch meegeven deze ochtend? 
Na de lunch gaan zij nog een gezellige 
Sintactiviteit met elkaar doen.  We hopen op 
een gezellige dag met elkaar!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

27-11 Groenafval 

03-12 Sinterklaasfeest! 
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Datum Jarige Groep 

29-11 Dani den Hartog 8 

02-12 Loïs Brandsen 7 

06-12 Marianne Roelofsen 6 

 

 
 

 

 
 
 

Week: Psalm / lied 

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

49 Lied 403 Een koning is geboren 

 

Groenafval: 
Zaterdag 27-11 wordt het groenafval weer 
ingezameld. Na de laatste oproep heeft zich 
1 vader gemeld, fijn dank daarvoor! Dit is 
echter nog niet genoeg voor de inzameling. 
We hopen dat er nog een vader of moeder is 
die hierbij wil helpen.  
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