Nieuwsbrief
December 2020
‘’De Bron voor een goede basis’’

De decembermaand is alweer aangebroken!
We zijn blij en dankbaar dat de lessen tot nu
toe konden doorgaan op De Bron.
Verschillende teamleden zijn inmiddels wel
getest met gelukkig allemaal een negatieve
uitslag! Ook zijn er gelukkig weinig kinderen
ziek. Er zijn wel kinderen, en ouders, die
ervaring hebben gekregen wat het betekent
om in quarantaine te moeten. Dat is echt niet
leuk en kan erg lang duren voor je gevoel. Ik
heb gezien dat leerkrachten en kinderen
tijdens de lessen toch contact met elkaar
hadden via Teams, mooi!
We kijken terug op een gezellig schoolontbijt.
Dankdag werd, mede door een mooie
meditatie van dominee Van Der Wind, een
echte Dankdag! We hoorden dat we God
mogen danken en op God mogen vertrouwen.
Wie in Jezus gelooft gaat niet verloren!
Midden in deze Coronacrisis leven we toe naar
het Kerstfeest. De voorbereiding zijn in volle
gang. Binnen de huidige maatregelen maken
we er voor de kinderen een mooie
kerstviering van! Meer informatie hierover
krijgt u via Parro.
Bij God onze Vader vinden we rust en
zekerheid. Bij Hem vinden we vergeving en
troost, juist ook in deze onzekere tijd.
Alle gezinnen die te maken hebben met
ziekte en zorgen wensen we heel veel sterkte
toe.
Hartelijke groet Trudy van der Wal

Afscheid
Beste ouder(s),verzorger(s), oud(leerlingen)
en besturen.
Momenteel ben ik met mijn laatste weken op
de Bron bezig. Ik mocht ruim 38 jaar deze
school leiden en de Bron is een deel van mijn
leven geworden. Nog zie ik mezelf zitten in de
hal bij het afscheid van de toenmalige
directeur dhr. De Bijl. Ik was 27 jaar en dacht:
Moet ik zo’n geweldige schoolleider
opvolgen. Gelukkig kwam na dit afscheid
burgemeester Dorland bij me en zei: ‘’Deze
man kun je toch nooit verbeteren, zoals hij
het deed. Doe jij het maar op jouw manier en
het komt vast goed”
Ik heb het al die jaren op mijn manier gedaan.
Behalve de Bron in Bruchem mocht ik ook 12
jaar de Rank in Kerkwijk leiden. Het waren
jaren van heel hard werken, maar het waren
ook boeiende jaren. Ik ben allereerst veel
dank verschuldigd aan mijn God die mij al die
jaren de gezondheid schonk om in deze
prachtige dorpen te mogen werken. Ik ben
ook veel dank verschuldigd aan alle kinderen
en ouders van Bruchem en
Kerkwijk/Delwijnen. Jullie en u hebben mij
gedragen en verdragen. Ik wil iedereen daar
hartelijk voor bedanken. Ik hoop van harte dat
jullie mijn opvolgster Trudy van der Wal net
zo “open en hartelijk” zullen ontvangen als
jullie mij altijd hebben gedaan. Ik wens haar
vanaf deze plaats veel sterkte en Gods Zegen
toe bij deze prachtige taak. Ik heb er van mijn
kant alle vertrouwen in dat zij voor de Bron
een goede opvolgster van mij zal zijn.
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Momenteel ben ik bezig om alles op te
ruimen. Je staat er versteld van wat je
allemaal in al die jaren hebt opgespaard. Er is
al veel verscheurd en er moet nog veel
verscheurd worden, zodat Trudy met een
schone lei kan beginnen. Bij veel foto’s ,
dossiers en stukken zie je weer kinderen voor
je. Het valt me op dat de meeste
herinneringen mooi zijn. Behalve aan enkele
moeilijke dingen denk ik met veel plezier
terug aan de scholen, de ouders, de
verschillende besturen, de
medezeggenschapsraden, de
identiteitscommissies en vooral de kinderen.
De jaren zijn omgevlogen en dat is zeker een
goed teken. Ik weet dat er nog een afscheid
komt en vol spanning kijk ik uit naar deze dag.
Ik hoop dat het een mooie dag gaat worden.
Het waren in ieder geval prachtige jaren op
de Bron en ik wens iedereen het allerbeste
toe.
Overblijven
Jarenlang heb ik de kar mogen trekken van
het overblijven. Veel kinderen hebben in de
loop van de tijd van de overblijfregeling
gebruik gemaakt. Nu ik de Bron ga verlaten
heb ik gevraagd wie van de personeelsleden
deze taak op zich zou willen nemen. Op dit
moment is er binnen het huidige team geen
mogelijkheid gevonden om deze coördinatietaak goed uit te kunnen voeren. De arbo
regels zijn in de loop van de tijd veel strenger
geworden en personeelsleden hebben ook
recht op hun middagpauze. Dit is moeilijk te
verenigen met de taak van
overblijfcoördinator.
Daarom zijn we van plan om het overblijven
vanaf volgend schooljaar anders te gaan
organiseren. We gaan onderzoeken of we
overgaan op het continurooster of dat we
verder gaan met een bureau wat ons dit werk
uit handen gaat nemen. Hierover volgen in de
loop van januari verdere berichten.

Trudy het grootste deel van mijn
coördinatietaken op zich nemen. Verder zijn
de leerkrachten bereid om eventuele
calamiteiten tijdens de overblijftijd op te
lossen.
Ik hoop dat er vanaf volgend schooljaar een
goede overblijfregeling zal komen, waarbij
kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig
voelen.
Aart de Boer

Schoenendoosactie
We willen iedereen die meegedaan heeft aan
de schoenendoosactie hartelijk bedanken!
Jullie hebben met elkaar gezorgd voor 101
versierde en gevulde schoenendozen en nog
een doos met extra materialen om dozen aan
te vullen. De komende tijd gaan de dozen op
transport en zullen ze in verschillende landen
uitgedeeld worden.
Bedankt dat jullie met elkaar 101 kinderen
zo'n fantastisch cadeau geven!

Zendingsgeld
Het zendingsgeld dat in november is
opgehaald is €125,52. Een heel mooi bedrag.
Hartelijk bedankt allemaal!

Schoolfruit
Sinds een paar weken is het schoolfruit er
weer. Het schoolfruit komt op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op die dagen hoeft uw
kind dus zelf geen fruit voor in de pauze mee
te nemen. Omdat we een gezonde school zijn
en het belangrijk is dat de kinderen gezond
eten raden we u aan om uw kind(eren) ook op
maandag en dinsdag fruit mee te geven als
pauzehapje.

Tot en met het schooljaar 2020/2021 wordt de
huidige regeling gecontinueerd en zal Juf
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Schoolplein

Pietenfeest

Met een commissie denken we na over een
vernieuwd schoolplein. Welke ouder kan
hierin iets voor ons betekenen? We denken
aan ontwerp, materialen, aanleg en
onderhoud. Bent u enthousiast? Geef het dan
door aan Trudy van der Wal.

Vrijdag 4 december wordt het Pietenfeest
binnen de groepen gevierd.
De Pieten hebben een filmpje opgenomen
voor de kinderen.
Dit filmpje wordt in de groepen bekeken. Via
een speurtocht door de school vinden de
kinderen de zak met cadeautjes. De leerlingen
van de bovenbouw maken een surprise voor
elkaar met een gedicht. De kinderen brengen
deze surprise zelf in school. Het belooft een
leuke dag te worden!

Leerlingenraad
In de afgelopen maand hebben we in de
groepen 5 t/m 8 verkiezingen gehouden voor
de leerlingenraad.
Uit elke groep zijn 2 kinderen gekozen.
We proberen op deze manier de
betrokkenheid van de leerlingen bij de school
te bevorderen en de leerlingen een eigen
stem te geven binnen de schoolorganisatie.
Vorige week hebben de kinderen van de
leerlingenraad van juf Trudy informatie gehad
over wat de leerlingenraad inhoudt en wat er
van hen verwacht wordt.
Er worden drie vergaderingen in een jaar
gepland.
Wie zitten er in de leerlingenraad:
Groep 5: Sjors Crijns en Geja Vink
Groep 6: Joris Oomen en Rosalie Quik
Groep 7: Joëlle Haasakker en Juul Oomen
Groep 8: Donna Vos en Lukas Westeneng
Waarover kan de leerlingenraad
vergaderen:
 Ideeën uit de klas.
 Zaken waarop ze door
medeleerlingen worden
aangesproken
 Meedenken over de inrichting van het
schoolplein
 Eigen ideeën.

Kerstviering
D.V. donderdagavond 17 december hopen we
het kerstfeest met de kinderen te vieren van
18.30 uur – 19.30 uur. Dit jaar houden we de
kerstviering vanaf groep 3 ieder in de eigen
klas. Groep 1 en 2 vieren kerstfeest met elkaar
in de hal. Om 19.30 uur kunt u uw kinderen op
komen halen. We willen om half acht met alle
kinderen op het schoolplein het “Ere zij God”
zingen. We willen vragen of u met één
persoon uw kind(eren) op wilt komen halen.
Ook vragen we u of u verspreid over het
Kerkplein (niet binnen het hek) op de
kinderen wilt wachten zodat we de 1.5 mregel in acht kunnen nemen.
We hopen samen met de kinderen op een
mooie kerstviering waarin de geboorte van
onze Heiland centraal mag staan.
Vrijdag na de kersviering mogen de kinderen
een uurtje uitslapen. De school begint om
9:30 uur en alle kinderen zijn om 12:00 uur uit.
Alle kinderen maken in de groep een
kerststukje. Als het vakantie wordt nemen de
kinderen dit kerststukje mee naar huis. De
bedoeling is dat het stukje wordt weggeven
aan iemand die wat extra aandacht kan
gebruiken. Van harte aanbevolen!
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Vanaf deze plaats wensen we iedereen
gezegende kerstdagen, een prettige
jaarwisseling en een fijne vakantie toe!

graag? Daarnaast hebben de kinderen van
groep 5 t/m 8 ook een sociaal- veiligheidslijst
ingevuld. Dit gaat over de veiligheidsbeleving
en het welbevinden van het kind. Op deze
onderdelen is er gemiddeld genomen hoog
gescoord! Al deze ingevulde vragenlijsten
leveren zinvolle informatie op, waar de
leerkrachten in de klas mee aan de slag
kunnen. In april worden de vragenlijsten
nogmaals ingevuld.

Voedselbank

Pilot kindgesprekken

Het is goed om ook aan anderen te denken.
Graag delen we het goede wat we hebben
ook met een ander. Op school zamelen we
producten in voor de voedselbank.
In de hal staat vanaf begin december een
grote bak bij het podium waar de spullen voor
de voedselbank in gedoneerd mogen
worden. De volgende levensmiddelen zijn
welkom: rijst- pastaproducten, sauzen voor
rijst of pasta, jam, pindakaas, appelstroop,
vlees of soep in blik en aanmaaklimonade in
blik. Als de kerstvakantie begint zorgt Hans
ervoor dat de spullen bij de Voedselbank
terecht komen. Bedankt alvast!

Jeugdarts
Maandag 7 december heeft de jeugdarts van
de GGD weer een spreekuur beschikbaar voor
onze school.
Wilt u iets met haar bespreken, dan kunt u
daar een afspraak voor maken:
GGD Gelderland Zuid maandag t/m vrijdag
van 08.00-17.00 uur: (088) 144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Kanjertraining
Elke week wordt er in de klassen
Kanjertraining gegeven. Het zijn leuke en ook
leerzame lessen! De kinderen raken steeds
meer vertrouwd met de Kanjertraining en
kanjertaal.
In oktober hebben leerkrachten een
docentvragenlijst ingevuld en de leerlingen
van groep 5 t/m 8 een leerlingvragenlijst. De
kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een
sociogram ingevuld: met wie speel en werk je

De groepen 4 en 5 doen dit schooljaar mee
aan een pilot ‘kindgesprekken’. Dit houdt in
dat de leerkrachten enkele keren met de
kinderen één op één een kindgesprek voeren.
In de kindgesprekken komt o.a. het doel wat
het kind bij het startgesprek in september
heeft gekozen, aan de orde. De kinderen van
deze groepen worden tijdens het
tienminutengesprek in februari ook
uitgenodigd om met papa en/of mama mee
naar school te komen. Voor deze groepen
vervalt de inloopavond aan het eind van het
schooljaar. In plaats daarvan worden alle
ouders telefonisch benaderd door te
leerkracht om te praten over het rapport en
zo samen het schooljaar af te sluiten. Het is
een pilot, we kijken of deze gesprekkencyclus
prettig werkt en of het wel / niet haalbaar is
dat volgend schooljaar alle leerkrachten op
deze wijze het contact met de ouders en
kinderen gaan vormgeven. We houden u op
de hoogte!

Vanuit de MR
17 november hebben we als MR een
vergadering gehad. In deze vergadering
hebben we het gehad over hoe het nu verder
zal gaan met het overblijven nu Aart de Boer
met pensioen gaat. We hebben een aantal
opties besproken. Dit zijn dezelfde opties die
ook Aart de Boer noemde in zijn
afscheidsstukje. In de loop van januari komt
daarover meer informatie.
We hebben het daarnaast gehad over de
situatie rondom corona. De afgelopen tijd
moesten er een aantal gezinnen in
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quarantaine. We hoorden positieve berichten
over de betrokkenheid van school en hoe het
schoolwerk werd geregeld voor de kinderen
thuis. Heel fijn!
We hebben ook de ouderenquête besproken.
U bent erg positief over het leerstofaanbod,
de leertijd, het pedagogisch en didactisch
handelen en de zorgbegeleiding. De school
kreeg van u als ouder gemiddeld een 8! Daar
zijn we natuurlijk erg blij mee! Uit de enquête
kwam naar voren dat u graag meer
meegenomen wilt worden in de
verbeteringen die we toepassen in ons
onderwijs. Hier gaan we mee aan de slag!
Dit was de laatste vergadering waarbij Aart
aanwezig was. We hebben als MR afscheid
genomen van Aart de Boer en hem bedankt
voor de afgelopen jaren. Tegelijkertijd was de
afgelopen vergadering een overdracht voor
Trudy van der Wal en zo heeft zij
kennisgemaakt met de MR.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons
weten!

de 18 jaar. Neem contact op met uw
zorgverzekeraar voor meer informatie.
Wanneer u als ouder/verzorger, of de
leerkracht, een motorisch probleem
signaleert, komt u in contact met mij. Voor
het starten van een behandeling is een
verwijzing van de huisarts gewenst. De
behandelingen vinden plaats op school, uw
kind wordt gedurende een halfuur uit de klas
gehaald. U mag hierbij aanwezig zijn.
Hopende u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Bij vragen kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind of neem contact op
met ondergetekende.
Jeline Bragt- van Eck
Oefentherapeut Cesar en
Kinderoefentherapeut
06-51957754
jelinevaneck@gmail.com

Geboortenieuws
Bij de familie Westerlaken is er een dochter
geboren. Loena (groep 7) heeft dus een zusje
gekregen. Van harte gefeliciteerd!

Bijlagen

Kinderoefentherapie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds 2017 ben ik werkzaam op PCB ‘De Bron’
als kinderoefentherapeut. Een
kinderoefentherapeut behandelt kinderen
met motorische problemen wanneer deze een
negatieve invloed hebben op het dagelijks
functioneren van het kind. Denk hierbij aan:
niet goed meekomen tijdens de gymles of bij
het buitenspelen, vaak vallen of iets
omstoten, moeite met knutselen en schrijven
of bewegingsangst. Al spelenderwijs oefenen
we de vaardigheden zodat uw kind er geen
hinder meer van ondervindt.
Vanaf november heb ik mijn werkzaamheden
weer opgepakt na mijn zwangerschapsverlof.
Op 11 september is onze zoon Art geboren,
we maken het goed! Op dit moment ben ik
elke maandag aanwezig op school. Vanaf
januari 2021 zal dit verplaatsen naar de
woensdag.
Behandelingen kinderoefentherapie worden
vergoed vanuit de basisverzekering en
aanvullende verzekering aan personen onder




Nieuwsbrief 4 van Sport&.
Slapen – Waarom op tijd naar bed
gaan belangrijk is.

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.
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• 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
December
4 dec.
17 dec.
18 dec.

21 dec. t/m 3 jan.
Januari
5 jan.

11 t/m 15 jan.

Pietenfeest
Kerstvieringen
Alle leerlingen om
12:00 uur vrij (school
begint om 09:30).
Kerstvakantie

Afscheid meester
De Boer. School is
om 14:00 uit.
Themaweek kerk en
gezin.

Hartelijke groeten,
het team van “De Bron”
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