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U ziet het goed: dit is de 

nieuwsbrief van De Bron! Een nieuw logo 

en een nieuwsbrief met een frisse 

opmaak. Voor mij start er ook een nieuwe 

periode. Vrijdag voor de herfstvakantie 

heb ik afscheid genomen van groep 3. Na 

29 jaar les geven was dat best een 

vreemd gevoel! Aan de andere kant kan ik 

me nu gaan focussen op mijn nieuwe 

baan en daar heb ik zin in!  

We hopen met elkaar dat de school open 

mag blijven. We leven in een onzekere 

tijd. De dagen worden korter en kunnen 

daardoor extra donker lijken. Het mag ons 

bemoedigen dat God er altijd is. Waar Hij 

is kan het niet donker zijn, omdat Hij licht 

is. Daar zijn de problemen en 

moeilijkheden niet ineens mee opgelost. 

We mogen wel weten dat God ons 

omsluit, van achter en van voren en daar 

kunnen we mee verder, ook in deze tijd! 

Hartelijke groet Trudy van der Wal 

Dankdagdienst 
In het overleg met de kerk is besloten dat 

het op dit moment niet verstandig is om 

met de klassen naar de kerk te gaan op 

dankdagochtend. Formeel gezien zou het 

met kinderen  wel mogen, maar de hele 

beweging van groepen kinderen en hun 

begeleiders naar de kerk vinden we in 

deze fase van de coronatijd niet juist. 

Daarom kiezen we dit jaar voor een 

andere invulling. 

 

Op school zal volgende week aandacht 

besteed worden aan het thema van de 

dankdag “Dankt God in alles” aan de hand 

van handelingen 27:14-44 

Ds. v.d. Wind zal een “kinder-meditatie” 

houden die we op dankdagochtend in 

alle groepen bekijken, waarbij de 

leerkrachten die in hun klassen 

‘omlijsten’  met dankgebed, een lied en 

een verwerking.  

We hopen dat de kinderen ook op deze 

manier dankbaar zijn voor alles wat ze uit 

Gods Vaderhand krijgen 

 

Zendingsgeld 
Onze sponsorkinderen kunnen i.v.m. 

Covid niet naar school. Eens in de twee 

weken gaan de leraren naar school om 

lesmateriaal te printen. Ouders halen dit 

materiaal vervolgens op, zodat de 

sponsorkinderen thuis aan de slag 

kunnen. Elke week is er een uur lang 

online bijbelles voor de leerlingen. Nu de 

kinderen thuisonderwijs ontvangen, krijgen 

ze ook hun dagelijkse maaltijd thuis. De 

leerlingen ontvangen maandelijks een 

voedselpakket om gezond te blijven. Dit 

kan mede namens het geld dat we voor de 

zending ophalen, bedankt daarvoor! In 

oktober is er in de groepen 3 t/m 8 €42,70 

zendingsgeld opgehaald. Een mooie 

opbrengst, hartelijk bedankt! 
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De Bron voor een goede basis 
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Knutselspullen 
Met knutselen en handvaardigheid 

gebruiken we altijd veel materialen. Willen 

jullie meehelpen om deze materialen te 

verzamelen? We kunnen lege wc-rollen en 

keukenrollen goed gebruiken. Ook lege 

dozen zijn welkom! Alvast bedankt voor 

het verzamelen! 

Schoenendozenactie 
Er zijn al heel wat schoenendozen 

ingeleverd op school, heel fijn! Willen jullie 

er aan denken dat ze op tijd ingeleverd 

worden? Dit kan tot uiterlijk 10 november! 

Als u misschien geen hele doos wilt vullen, 

maar wel mee wilt doen, kunnen er ook 

losse materialen ingeleverd worden in een 

doos in de hal van de school.  

 

 

Schoolontbijt 
Donderdag 5 november is het nationale 

schoolontbijt. Deze dag hoeft uw kind voor 

een keer niet thuis te ontbijten, maar doen 

we dat met elkaar op school! Wij willen 

jullie graag vragen om jullie kinderen de 

4B’s mee naar school te nemen op de dag 

van het schoolontbijt. De 4B’s bestaan uit 

bord, beker, bestek en een bakje. 

Schoolfruit 
Vanaf november wordt er weer schoolfruit 

geleverd! Dit betekent dat uw zoon of 

dochter vanaf 10 november geen fruit mee 

naar school hoeft te nemen. Dat geldt voor 

de woensdag, donderdag en vrijdag. Zie 

voor meer informatie de bijlage. 

 

 

 

 

Nieuw logo 

Het nieuwe logo van De Bron is onthuld. 

Omdat meneer Hans zoveel voor de 

school doet, mocht hij dat doen. 

Alle kinderen, juffen en meesters stonden 

te trappelen om het logo te zien, zeker 

toen meneer Hans tergend langzaam de 

bedekking wegtrok. Er klonk applaus toen 

het eenmaal tevoorschijn kwam. ‘Heel 

mooi!’ zeiden verschillende kinderen. En: 

‘Lekker veel kleuren!’ 

Meester Gerhard mocht uitleggen wat dit 

logo weerspiegelt. In het logo zien we een 

bron zoals we die kennen vanuit de Bijbel, 

uit het land Israël. Heel stilistisch heeft de 

ontwerper met de vormen gespeeld, 

waardoor de vorm van de put te zien is. 

Aan de rechterzijde zien we stapstenen. 

Deze stapstenen verwijzen naar de twee 

doelen die de school heeft. Stapje voor 

stapje brengen we je verder door allerlei 

dingen aan te leren, en ook stapje voor 

stapje leren we je over God, die een bron 

van al het goede wil zijn, ook voor jou/u!  
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Pietenfeest 
In verband met de maatregelen die er zijn 

komen er  dit jaar geen pieten op school. 

Wel gaan we het pietenfeest vieren, maar 

dan op een andere manier. De Pieten 

gaan een filmpje in school opnemen. 

Tijdens het pietenfeest gaan we dat filmpje 

bekijken. We maken er een gezellige dag 

van binnen de mogelijkheden die er zijn. In 

de bovenbouw worden er lootjes 

getrokken zodat de kinderen voor elkaar 

een mooie surprise kunnen maken.  

Kerst 
Helaas kunnen we dit jaar niet met u en de 

kinderen het kerstfeest in de kerk vieren. 

We vinden dat heel jammer! Het kerstfeest 

vieren we dit jaar met de kinderen in de 

klas. Meer informatie volgt later. 

Corona 
• Warme trui of vest  

In lokalen wordt er goed geventileerd, 

waardoor het kouder kan worden dan we 

gewend zijn. Trek uw kind gerust een 

extra warme trui of vest aan als dat nodig 

is.  

• Kind thuis?  

Als uw kind thuis moet blijven vanwege 

quarantaine, bijvoorbeeld omdat iemand in 

het gezin positief getest is, zorgt de 

leerkracht voor opdrachten waar uw kind 

thuis mee verder kan. Dat is niet altijd op 

stel en sprong gereed, maar wel na een 

dag. We doen dit vanzelfsprekend niet 

voor zieke kinderen, want ziek is ziek.  

• Klas vrij?  

U moet er rekening mee houden dat we de 

klas van uw kind vrij moeten geven als er 

geen vervanging is. De eerste dag 

proberen we het intern op te lossen. 

Vervanging is in deze tijd erg moeilijk te 

vinden. De dagen daarna kan het zijn dat 

uw kind niet naar school kan komen. 

Daarom nogmaals de oproep om een 

oplossing achter de hand te hebben voor 

als u zelf moet werken. Als de leerkracht 

ziek is, kan hij of zij vanzelfsprekend niet 

zelf voor thuisonderwijs zorgen. Wij 

proberen dan of de duo-collega iets kan 

betekenen in het thuisonderwijs.  

• School dicht?  

Als meerdere leerkrachten getest moeten 

worden, positief getest zijn of in 

thuisquarantaine moeten, zullen we 

genoodzaakt zijn om de school enkele 

dagen te sluiten. We zullen, indien nodig, 

overschakelen op afstandsonderwijs via 

mail, Parro en Teams. Dit besluit nemen 

we altijd in overleg met de directeur-

bestuurder en de GGD.  

Belangrijke data 

November  

4 nov. Dankdag 

5 nov.  Schoolontbijt 

  

December  

4 dec. Pietenfeest 

17 dec.  Kerstvieringen 

18 dec. Alle leerlingen om 
12 uur vrij 

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie 

 
 

Hartelijke groeten, 
het team van “De Bron” 

 


