
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie: 
God geeft jou: 

Voor elke storm een regenboog. 
Voor elke traan een glimlach, 
Voor elke verdriet een belofte. 

Voor moeilijke tijden een zegen. 
Voor ieder probleem een trouwe vriend om je 

te steunen. 
Voor elke zucht een prachtig lied. 

En voor ieder gebed een antwoord 
Ierse zegen 

 
We zijn goed gestart na de vakantie. Ondanks 
dat er wel gezinnen in quarantaine zitten en 
er besmettingen zijn, zijn er bij ons op school 
nog geen grote zorgen omtrent corona. We 
zijn dankbaar dat het team gezond is en we de 
klassen goed kunnen bemensen.  
Ondanks dat dit voelt als een zegen missen we 
wel het directe contact met u als ouder. 
Mochten er vragen zijn of wilt u iets met ons 
overleggen, u kunt ons altijd contacten. 

-Els de Groot -  
Corona 
Wat fijn om alle kinderen weer fysiek op 
school te mogen ontvangen! Het verlossende 
bericht in de vakantie was voor iedereen een 
opluchting.  
We merken dat ouders alert en voorzichtig 
zijn en regelmatig met ons overleggen over 
wat goed is om te doen. We vinden dit fijn en 
moedigen u vooral aan om dit te blijven doen.  
 
Welkom! 
Deze week is Evani Jansen gestart bij ons 
school. Van harte welkom! We wensen jou 
een hele fijn tijd toe op de Bron.  
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Schoolontwikkelingen 
We hebben eerder in het jaar een start 
gemaakt met het compacten van werk voor 
kinderen die minder instructie en inoefening 
nodig hebben. Dit gaan we nu uitbreiden met 
vakgerichte verrijking.  
Een vakoverstijgend aanbod buiten de groep 
was er al en hiermee willen we ook een 
passend aanbod in de groepen creëren voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen. De 
komende periode proberen we verschillende 
materialen uit.  
 
Het nieuwe rapport krijgt steeds meer vorm 
en ook over de inhoud denken we goed na. 
We willen u met het nieuwe rapport een 
goed beeld geven van de resultaten, maar 
ook de groei in vaardigheden en talenten.  
 
We willen ons aanbod op het gebied van 
begrijpend lezen verbeteren. We merken dat 
de resultaten soms achterblijven en zoeken 
naar wat nodig is om de kinderen hier 
begeleiding en ondersteuning in te bieden.  
 
 
 
 
 
 
 
CITO midden toetsen 
De komende weken worden in de groepen de 
CITO midden toetsen afgenomen. Deze 
toetsen hebben als doel om te kijken welke 
stof de kinderen beheersen en waar nog 
extra aandacht naar uit gaat.  
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Adviesgesprekken groep 8 
Groep 8 heeft voor de kerstvakantie al de 
CITO begintoetsen gemaakt. Het resultaat van 
deze toetsen helpt de meester mede bij het 
adviesgesprek voor het VO. 
Eind januari en begin februari vinden deze 
gesprekken plaats. De ouders van groep 8 
hebben hier in Parro een uitnodiging over 
gehad. 
 
Groenafval 
Na de laatste oproep in de nieuwsbrief 
hebben zich 10 ouders aangemeld, heel fijn, 
hartelijk dank voor uw hulp! Fijn dat we dit 
met elkaar kunnen doorzetten. Aanmelden 
kan nog steeds. Hoe meer hulp, des te meer 
we het kunnen verdelen.   
 
 
 
 
 
 
Schoonmaak 
Na jaren lang trouwe dienst hebben we in 
december afscheid genomen van onze vaste 
schoonmaakster Lies. Het schoonmaakbedrijf 
stopte ermee en daarmee koos Lies ervoor 
om eerder van haar verdiende pensioen te 
gaan genieten.  
Vanaf het nieuwe jaar Komt Wesley ons 
gebouw netjes onderhouden, hij werkt voor 
het schoonmaakbedrijf van de Pol. Deze 
meneer komt regelmatig aan het einde van de 
middag of begin van de avond. Mocht u nog 
lichten zien branden in de school dan weet u 
dat dit de schoonmaker kan zijn.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

17-1 Start Toetsperiode Cito M 
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Datum Jarige Groep 

20-01 Hanna van den Brink 5 

21-01 Melanie Kattebroek 5 

21-01 Niels Kattenbroek 5 

21-01 Elvera Malestein 7 

22-01 Djax van den Brink 2 

23-01 Milan de Boer 1 

26-01 Fem Reemst 4 

26-01 Swen Borgers 5 

03-02 Koen Vos 2 

03-02 Daan Roest 3 

03-02 Noor Roest 3 

03-02 Luuk van Geresteijn 6 

 

 
 

 
 
 

Week: Psalm / lied 

3/4/5 Ps 134:1 Looft, looft nu aller 
heren Heer 
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