
 

 
 
Belangrijke data:  
 
7 september 
      Informatieavond  
      groep 8 
 
Week 38 
      Luistergesprekken 
 
21 september 
     Verkeersvoorstelling 
 
23 september  
     Studiedag, alle  
     leerlingen vrij 
 
4 oktober 
     Dierendag 
 
19-23 oktober 
     Herfstvakantie 
 
 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 
                                                   
De zomervakantie ligt weer achter ons. We hopen dat u met uw 
kind(eren) heeft genoten van een heerlijke en ontspannen vakantie. 
We zijn blij en dankbaar dat we iedereen weer in gezondheid mogen 
ontmoeten op school. We wensen iedereen een goed en leerzaam 
schooljaar toe. Een heel aantal leerlingen bezoekt vanaf deze week 
voor het eerst onze school. Van harte welkom! We hopen dat jullie 
snel gewend zijn op onze school.   
 
Opening schooljaar 
Vrijdagmorgen 21 augustus jl. zijn we met het team bij elkaar 
gekomen om het schooljaar te beginnen. We hebben met elkaar 
nagedacht over een Bijbelgedeelte, gezongen en gebeden. Als 
christelijke school vinden we het belangrijk God om Zijn zegen te 
vragen. Daarna hebben we als team nog een personeelsvergadering 
gehad om een aantal praktische zaken door te nemen.  
 
Nieuw ingekomen leerlingen 
Naast de kinderen die op onze school zijn begonnen omdat ze vier 
jaar werden, mochten we nog meer leerlingen welkom heten. Jacy 
van Meelis is begonnen in groep 1, Anne-Sophie de Kok is begonnen in 
groep 3, Tara Wierts en Noah de Kok zijn begonnen in groep 5, Tyana 
van Meelis is begonnen in groep 6 en Daan de Kok is gestart in groep 
7. Van harte welkom op onze school en we hopen dat jullie je snel 
thuis zullen voelen!  
 
Vertrokken leerlingen 
De kinderen van de familie van der Lee van de Peperstraat gaan per 
31 augustus de Bron verlaten en gaan naar de School met de Bijbel in 
Gameren. We wensen Joanna, Gerben, Florus, Hendrik, Ruben en 
Willem een goede tijd toe op hun nieuwe school. 
 
Nieuwe directiestructuur 
M.i.v. het nieuwe schooljaar heeft de Bron een nieuwe 
directiestructuur. Tot de herfstvakantie is meester de Boer directeur 
met Juffrouw Geerie en juf Wilma als nieuwe bouwcoördinatoren. Na 
de herfstvakantie gaat meester de Boer juffrouw Trudy inwerken.  
Na de kerstvakantie treedt meester de Boer na ruim 38 jaar terug en 
neemt juf Trudy zijn taken over.  
 
Nieuwe leerkrachten 
In deze nieuwsbrief heten we de nieuwe leerkrachten hartelijk 
welkom. Juf Anja gaat samen met juf Rianne werken in groep 6 en juf 
Mirthe gaat groep 2 samen met juf Marjory runnen. Voor na de 
herfstvakantie zoeken we nog een leerkracht voor  groep 3.  De eerste 
gesprekken voor deze functie gaan we volgende week voeren. 
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Contactpersoon 
Ook dit jaar heeft juf Trudy op school de taak van contactpersoon.  
De groepen 4 -8 hebben een bezoekje gekregen met daarbij een uitleg 
wat een contactpersoon is en waarvoor ze de juf kunnen benaderen. 
We leren de kinderen dat ze ook altijd bij hun juf of meester terecht 
kunnen, alleen kan het voorkomen dat de kinderen het fijn vinden om 
in alle rust toch even met iemand anders te praten en samen na te 
denken over een oplossing. 
Op de foto ziet u de poster die op school in de hal en op het prikbord 
hangt. Ook is deze poster te vinden bij de rode brievenbus die in de 
gang richting de bovenbouw hangt. Hierop staat: “Heb je een 
probleem of voel je je niet oké, ik luister naar je en denk met je mee! 
Mail, bel of briefje in de bus, niet mee blijven lopen dus!”. 
De brievenbus is bedoeld voor de kinderen. Hier kunnen ze een briefje 
met hun naam in doen als ze graag een praatje met de juf willen 
maken. Mocht u als ouder van een kind uit groep 1 t/m 3 het idee 
hebben dat er iets speelt waar u met de leerkracht van uw kind niet 
uitkomt schroom dan niet om contact op te nemen met juf Trudy.   
 
Overblijfouders 
Zijn er overblijfouders, die tegen een goede vergoeding ons dit jaar 
willen helpen met het overblijven? Graag contact opnemen met 
meester de Boer (0418-642387) 
 
Geboortenieuws 
Yaela en Jefta Mulder hebben een broertje gekregen. Zijn naam is 
Luca. Van harte gefeliciteerd! 
 
Parro 
Sinds afgelopen schooljaar werken we met Parro. We verzoeken 
dringend aan elke ouder om Parro actief te gebruiken. Doet u dit niet, 
dan mist u soms belangrijke informatie. Wilt u zelf even controleren 
of de Parro-app goed werkt en of u in de goede groep(en) zit? Mocht u 
problemen hebben met het activeren van Parro, neemt u dan even 
contact op met de leerkracht van uw kind(eren). Zij kunnen u verder 
helpen.  
 
Gegevens Parnassys 
Wilt u uw gegevens in Parnassys nog eens controleren? Wanneer 
telefoonnummers of e-mailadressen niet meer kloppen dan kunt u dit 
zelf aanpassen. 
 
Schoolgids  
De actuele schoolgids is te raadplegen op de website van de school.  
 
Luistergesprekken 
in de week van 14 - 18 september zijn er de startgesprekken met 
kinderen en hun ouders. We gaan dit jaar samen met de ouders en 
kinderen  nadenken over een persoonlijk leerdoel voor de kinderen. 
Hoe kunnen we uw kind het best begeleiden en wat heeft uw kind 
nodig? De kinderen zijn bij de gesprekken aanwezig, omdat zij dit 
vaak heel goed kunnen verwoorden. 
 
Studiedag 
Op woensdag 23 september is de eerste studiedag van dit schooljaar. 
Alle leerlingen zijn dan vrij!  
 
Informatieavond 
Op maandagavond 7 september vindt de informatieavond plaats voor 
groep 8. Voor de groepen 1 t//m 7 zal er geen informatieavond zijn in 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

verband met de coronamaatregelen. U krijgt van de leerkrachten van 
de betreffende groepen de informatie over de groep per brief.  
 
Verkeersvoorstelling 
21 september is er een verkeersvoorstelling voor groep 1-8. Tijdens 
deze interactieve voorstellingen komen allerlei situaties in het 
verkeer ter sprake. Op verscheidene momenten tijdens de voorstelling 
worden kinderen uitgenodigd om mee te doen. Zo worden kinderen op 
een speelse manier gestimuleerd om zichzelf bewuster en actiever als 
verkeersdeelnemer op te stellen.  
 
Luizencontrole 
Er is de komende tijd geen luizencontrole op school in verband met de 
coronamaatregelen. Wilt u dit thuis wel goed in de gaten blijven 
houden? 
 
Eten en drinken 
Zoals u weet is onze school officieel een gezonde school. Daarom 
vermelden we nog even de afspraken over het eten en drinken tijdens 
de ochtendpauze. Op maandag en vrijdag mogen de leerlingen kiezen 
of ze fruit meenemen of eventueel een (gezond) koekje, maar bij 
voorkeur fruit! Op de dinsdag, woensdag en de donderdag eten alle 
leerlingen fruit of groente. Het drinken wat leerlingen meenemen, bij 
voorkeur water of anders een drankje met weinig suikers. Zo blijven 
we met elkaar gezond bezig! 
 
Gymkleding 
Groep 1 t/m 2: Wilt u er voor zorgen dat uw kind een paar 
gymschoentjes (voorzien van naam) op school heeft als het gaat 
gymmen? Graag met klittenband of elastiek. Gymkleding is niet 
verplicht.  
 
Groep 3 t/m 8: Gymkleding: onder gymkleding valt een schoon T-
shirt, een korte broek of gympakje en gymschoenen. Kinderen mogen 
niet gymmen in de kleding die ze die dag aanhebben aan hebben in 
verband met de hygiëne. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen 
hebben omdat dat zwarte strepen nalaat op de gymvloer. Wilt u erop 
letten dat de gymschoenen niet buiten gedragen zijn en dat kinderen 
ze zelf gemakkelijk aan en uit kunnen trekken. Wilt u regelmatig 
controleren of de gymschoenen nog passen? Hartelijk dank! 
 
Klassenouder 
Voor iedere groep zijn er op school één of twee klassenouders. Zij 
helpen de leerkrachten met vervoer regelen bij excursies en allerlei 
andere activiteiten. 
 
Logopedie op school 
Graag wijzen wij u nogmaals op de mogelijkheid om uw kind aan te 
melden voor logopedie op school via Logowaard, mocht hier 
aanleiding voor zijn. U kunt voor informatie terecht bij de logopediste 
op dinsdag, of een mail sturen aan info@logowaard.nl  
 
Kinderoefentherapeut op school 
Ook willen wij u nogmaals wijzen op de kinderoefentherapeut die op 
onze school spreekuur houdt. U kunt contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind, mocht u vragen hebben over 
kinderoefentherapie op school. 
 
Zending 
Het zendingsgeld dat de kinderen ‘s maandags mee mogen brengen, 
wordt elke maand geteld en in de eerstvolgende nieuwsbrief vermeld. 
Het geld is voor de adoptiekinderen van de stichting Woord en Daad. 
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Een hartelijke groet van het team van de Bron. 
 


