Schooljaar 2019 - 2020

Gezegend
Nieuwjaar!
De Heere zij voor u om u
de juiste weg te wijzen.
De Heere zij naast u om u
in de armen te sluiten en
te beschermen tegen
gevaren van links en
rechts.
De Heere zij achter u om
u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heere zij onder u om u
te troosten als u
verdrietig bent.
De Heere zij om u heen
om u te verdedigen als
mensen over u heen
vallen.
De Heere zij boven u om u
te zegenen.
Moge God zich over u
ontfermen.
Nu en altijd.

Nieuwsbrief 5

Kerstfeestviering
We zien terug op goede kerstfeestvieringen in de kerk. Het
Evangelie van de geboorte van de Heere Jezus mocht worden
verkondigd. De opbrengst van de kerstcollecte was € 521,25 . De
kerstcollecte is bestemd voor het adoptiekindje van school, via
Woord en Daad.
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit prachtige doel.
Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie krijgt groep 3 er een klasgenootje bij: Alan.
Alan is in Bruchem komen wonen en komt daarom naar onze school.
We hopen dat hij zich snel thuis voelt in groep 3!
In groep 4 is ook een nieuwe leerling gekomen, ze heet Merve. Ook
haar heten we van harte welkom en we hopen dat ze het snel naar
haar zin heeft in groep 4.
Citotoetsen
In januari en februari worden er weer diverse Cito-toetsen
afgenomen in de groepen. Mocht de uitslag van de toetsen
zorgwekkend zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de
groepsleerkracht. De resultaten worden op het rapport vermeld.
Tevens zijn er in week 6 weer 10-minutengesprekken. Noteert u dit
vast?
Adviesgesprekken groep 8
In januari vinden op 5 avonden de adviesgesprekken voor het V.O.
plaats. Alle ouders hebben hiervoor al een uitnodiging gehad.
Bijbelse Themaweek
In de week van 27 januari t/m 02 februari 2020 wordt de Bijbelse
Themaweek gehouden. Evenals vorige jaren willen wij op school de
relatie Gezin, School en Kerk voor de kinderen concreet maken.
De Bijbelverhalen die we deze week vertellen en de liederen die we
in de klas zingen, zijn afgestemd op het thema. Het thema voor dit
jaar is “Reken maar…! ”.
Er zal ook een informatiebrief worden samengesteld voor thuis. De
kinderen krijgen deze aan het begin van de projectweek mee naar
huis.
Informatie Anti-Pest Coördinator
In de afgelopen maanden heb ik de cursus voor Anti-Pest
Coördinator gevolgd. Wat doet een Anti-Pest Coördinator (=APC)?
De APC is er voor iedereen die gepest wordt. Als kinderen te maken
krijgen met een pestsituatie, dan geven ze dit door aan juf Trudy (=
Contactpersoon). Zij meldt de situatie bij mij. Ik zal contact
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opnemen met het gepeste kind, de ouders van het gepeste kind en de
betreffende leerkrachten. We starten dan ook meteen het
Pestprotocol. Hierin staan de te nemen stappen duidelijk beschreven.
De APC probeert de situatie helder te krijgen, onderzoekt wat er al is
gedaan en stelt een plan van aanpak op. De leerkracht zal dit plan
voor een groot gedeelte uitvoeren, maar de APC houdt het overzicht.
Heel belangrijk is dat de APC alle acties coördineert tot de
pestsituatie is opgelost!
De stappen van het Pestprotocol in het kort:
1. Gesprek met betrokken leerlingen - ouders van beide partijen
worden geïnformeerd – plan van aanpak wordt gemaakt door
APC.
2. Termijn van 4 weken om dit plan uit te voeren en het pesten
te laten stoppen. Alles wordt gecontroleerd en genoteerd in
de leerlingdossiers.
3. Als het pestgedrag niet stopt, dan volgt een tweede gesprek
met pesters en hun ouders. Bij dit gesprek zit ook de
directeur. Het plan wordt aangepast / opnieuw gemaakt.
4. Binnen een termijn van 4 weken na dit gesprek moet het
gedrag gestopt zijn.
5. Als bovenstaande niet voldoende is dan wordt aan de pesters
interne schorsing opgelegd.
6. Indien het pestgedrag na bovenstaande maatregelen toch
aanhoudt, kan de school overgaan tot definitieve schorsing.
We hebben als team afgesproken dat de kinderen altijd eerst contact
opnemen met juf Trudy. U als ouder kunt wel rechtstreeks contact
met mij opnemen. Niet alleen als u ouder bent van een kind dat
wordt gepest, maar ook als u ouder van een pester bent! Samen
willen we dit oplossen. Maandag en dinsdag zijn mijn werkdagen op
school, maar u mag mij altijd mailen: g.diepeveen@pcbdebron.nl
Aarzel niet, we nemen elke melding van pesten serieus! Want ons
streven is dat elk kind zich veilig voelt op onze school!
Vacature directeur
Ongetwijfeld heeft u al wel gehoord, dat meester de Boer zijn functie
per 1 september 2020 als directeur van de Bron hoopt neer te leggen
wegens het bereiken van de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden.
Hij is dan b.l.e.w. 38 jaar directeur geweest van de Bron. De
sollicitatieprocedure is op dit moment in volle gang. Eerst wordt er
intern gekeken op de 6 scholen van het bestuur of hier geschikte
kandidaten beschikbaar zijn.
Zou dit niet het geval zijn, dan wordt er extern geadverteerd. We
hopen een goede nieuwe enthousiaste directeur voor meester de Boer
te kunnen vinden. Zo gauw er iemand benoemd is, hoort u dit van
ons.
Versiercommissie
Onze school heeft een commissie die door het jaar heen de school wat
gezelliger maakt. We kunnen nog wat nieuwe leden gebruiken. Wie
wil hen daarbij helpen? Geef je even op bij groep 1.
Nieuw logo voor de Bron
Een commissie vanuit het personeel heeft zich gebogen over de
inzendingen voor het nieuwe logo van de Bron.
Dank aan alle ouders en kinderen die meegedacht hebben. Helaas zat
er volgens de commissie geen geschikt logo of aanzet tot een nieuw
logo bij.
Daarom hebben we nu 2 mensen, die een ontwerpopleiding hebben
genoten, opdracht gegeven om onze ideeën uit te werken. U hoort
z.s.m. van ons wat het nieuwe logo geworden is.

Adoptiekinderen en zendingsgeld
Wij willen u eraan herinneren dat de kinderen elke maandagochtend
geld mogen meenemen. Het geld gaat naar onze adoptiekinderen. In
december is door de groepen € 68,85 meegebracht. Hartelijk
bedankt!!
Jeugd EHBO
In januari gaat groep 8 starten met een cursus Jeugd EHBO. In 6
middagen leren de kinderen hoe ze in theorie en in de praktijk eerste
hulp kunnen verlenen.
Van de gebedsgroep
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan
verleend wordt. (Jacobus 5:16b) Ook namens de gebedsgroep voor
iedereen de beste wensen!
De christelijke opvoeding van kinderen is natuurlijk allereerst een
taak van de ouders en opvoeders zelf. Maar op de school wordt voor
een belangrijk deel de opvoeding bij de leerkrachten neergelegd. Wat
is het een groot voorrecht dat we als ouders mogen en kunnen bidden
voor het onderwijzend personeel, maar ook voor ouders en de
kinderen.
Je kunt als ouders thuis bidden voor de school maar het is geweldig
wanneer je kunt bidden samen met andere ouders. Het is Jezus zelf
die aan het gezamenlijk bidden een geweldig belofte verbindt: 'Als
twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook
is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want
waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun
midden'. (Matt. 18:19-20)
Als ook u/jij het verlangen hebt om met andere ouders te bidden
voor school, dan horen we dat graag, bel Zeina Bassa (06-27403825).
Of kom (vrijblijvend) langs, op woensdag 8 januari om 8.30 uur op
school.

Een hartelijke groet van het team van De Bron

