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Na ruim vijf weken 

thuisonderwijs gingen de deuren van de 

Bron afgelopen dinsdag weer open voor 

alle kinderen! We kunnen de kinderen 

weer zien en spreken. We zien de klas 

samen spelen. En wij kunnen onderwijs 

geven zoals we het zo graag doen. Niet 

meer voor een laptop maar voor een klas 

met kinderen. Ik hoorde collega’s zeggen: 

“Helemaal top!”  

Wat ons nog te wachten staat is onzeker. 

Blijven we gezond, moeten we klassen 

naar huis sturen, hoe gaat dat met een 

verplichte quarantaine? Allemaal vragen 

die door ons hoofd kunnen spelen en ons 

onzeker kunnen maken. Laten we ons 

vertrouwen op God stellen, Hij is erbij. 

 

Veranderde schooltijden 
Zoals beloofd zouden we u nader 

informeren over de veranderde 

schooltijden voor het schooljaar 2021-

2022.  

Door de coronamaatregelen zijn we nu 

‘ineens’ overgegaan op een 

continurooster.  

Dit betekent niet dat we nu voor altijd met 

een continurooster gaan werken in de 

toekomst.  

We volgen het ‘tijdspad’, zoals we bedacht 

hadden in samenwerking met de MR.  

We gaan u middels een informatiebrief en 

filmpje informeren.  

U krijgt vervolgens ruimte om te reageren 

en vragen te stellen.  

Daarna gaan we een peiling uitzetten.  

Na de peiling volgt een beslissing voor 

schooljaar 2021-2022. 

In de bijlage leest u hier meer over. 

Schoolfruit 
Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 

de kinderen fruit op school.  

Maandag en dinsdag nemen de kinderen 

zelf een gezonde pauzehap mee. 

Lunchen in de klas 
Afgelopen week hebben we met de 

kinderen op school geluncht.  

Hierbij een dringend verzoek om geen 

koek of snoep aan uw kind mee te geven.  

Gelukkig zien we in heel veel trommels 

een gezonde lunch!  

Nieuwsbrief 

februari 2021 
 

 

De Bron voor een goede basis 
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10 minuut gesprekken 
Deze week zijn de 10 minuut gesprekken 

afgerond.  

Het was prettig om samen met u de 

thuiswerkperiode met een gesprek af te 

kunnen sluiten. 

De rapporten zijn mee naar huis.  

De kinderen hebben hard gewerkt 

ondanks de bijzondere omstandigheden! 

Super! 

Schoolplein 
De plannen wat betreft een andere 

inrichting van het schoolplein zijn in volle 

gang!   

Er is een ontwerp in de maak.  

Daarna gaan we met een werkgroep 

verder bespreken wat haalbaar is. 

Hierbij nogmaals de oproep: wie van u kan 

voor ons van betekenis zijn? Denk aan: 

bestraten, timmerwerkzaamheden, 

materialen, onderhoud.  

Bent u enthousiast? Graag doorgeven aan 

Trudy van der Wal. 

 

Natuur-foto-wedstrijd 
Bezoekerscentrum de Grote Rivieren 

organiseert een natuur-foto-wedstrijd voor 

basisschool leerlingen. 

Dit kan een leuke activiteit zijn voor in de 

voorjaarsvakantie! 

In de bijlage leest u hierover meer 

informatie. 

 

Cito toetsen 
Na de voorjaarsvakantie werken we eerst 

2 weken met de kinderen voor we de cito 

toetsen af gaan nemen. In die tijd wordt 

ParnasSys afgesloten.  

Als alle cito’s zijn afgenomen en 

ingevoerd, wordt ParnasSys weer open 

gezet.  

U wordt op een nader tijdstip geïnformeerd 

over de cito uitslagen. 

Knikkerkampioenschappen 
Alvast voor in de agenda! Op 8 juni zijn op 

ons schoolplein de Bommelerwaardse 

knikkerkampioenschappen. Word jij de 

knikkerkampioen van Bruchem? Strijd 

mee om een plek in de finale op 23 juni 

2021 in Zaltbommel. Genoeg tijd om te 

oefenen! Binnenkort volgt er meer 

informatie. 

Spel& 
Spel& team verzorgt, in de 

voorjaarsvakantie, buitenactiviteiten voor 

de kinderen. 

In de bijlage leest u meer informatie. 
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Start groep 0 
Na de voorjaarsvakantie stroomt groep 1 

weer behoorlijk vol.  

Dit jaar kunnen we de groep splitsen, 

zodat de kinderen goed begeleid kunnen 

worden.  

Op maandag tot en met 

donderdagochtend zullen de jongste 

kinderen met juf Quinty en juf Denise in 

een ander lokaal werken.  

Als de kinderen ’s middags ook naar 

school gaan, sluiten ze aan bij groep 1.  

Op vrijdag zijn alle kinderen in groep 1 

aanwezig.  

Juf Denise werkt al een paar jaar bij ons 

op school als onderwijsassistent en heeft 

vaker een instroomgroep begeleid. 

Juf Quinty is onze stagiaire en zit in haar 

laatste jaar van de opleiding.  

Juf Quinty is al het hele schooljaar in 

groep 1, en is voor de kinderen al een 

vertrouwd gezicht. 

We zijn heel blij dat juf Denise en juf 

Quinty ons kunnen helpen.  

Op deze manier kunnen onze kleuters een 

fijne eerste tijd op school hebben. 

Juf Arja en juf Jantine 

 

Voorschool 
Nieuws uit de voorschool: 

Na de vakantie gaan wij werken over een 

nieuw thema: bloemen. Misschien heb je 

de sneeuwklokjes op het raam al gezien. 

We gaan de klas nog veel mooier maken 

met allerlei knutselwerkjes! We leren hoe 

een bloem groeit, we zaaien zelf zaadjes 

en leren nieuwe woorden. 

 

Gymschoenen 

We willen u vragen om, voor zover dat nog 

niet gedaan is, gymschoenen voor de 

kinderen mee te geven (graag met naam). 

We spelen wel eens in de gymzaal en dat 

kan alleen veilig met gymschoenen aan. 

Bedankt! 

Bericht van gebedsgroep   
Juist in deze moeilijke tijden is het 

belangrijk om te bidden voor de 

leerkrachten, leerlingen en ouders van 

onze school! Helaas lukt het ons als 

gebedsgroep - op dit moment - niet om 

met z’n allen samen te komen. We bidden 

ieder vanuit huis of in tweetallen. Op 10 

maart is er weer een gebedsmoment 

gepland. Wil je onze gebedsgroep 

versterken? Laat het ons weten!    

1 Joh. 5: 14-15 En dit is de vrijmoedigheid, 

die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets 

bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En 

indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat 

wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de 

beden verkrijgen, die wij van Hem 

gebeden hebben.   

Voor meer informatie bel of mail Zeina 

Bassa-Dafesh: 

0627403825 zeina_dafesh@hotmail.com    

Tenslotte  
Er staat een week vakantie op ons te 

wachten. 

Maandag 22 februari hopen we weer 

opnieuw te kunnen starten. Dat is nog ver 

weg, zeker in deze tijd. We maken 

mailto:zeina_dafesh@hotmail.com
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plannen, maar realiseren ons dat die vaak 

aangepast moeten worden. Deze tijd 

vraagt veel van onze flexibiliteit. Wat we 

‘gewend’ zijn, kan zomaar ineens ‘anders’ 

gaan. Dat vraagt extra energie van 

iedereen! We hebben elkaar, nu meer dan 

ooit, nodig. Laten we er voor elkaar zijn en 

samen verder gaan in afhankelijkheid van 

God onze Vader. 

Fijne vakantie voor iedereen! 

Planning en agenda 
Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en 

vrijdag. 

Februari  

15 t/m 19 feb. Voorjaarsvakantie 

26 feb. >Ontmoeting MR bij 
het hek 
>Peiling verandering 
schooltijden 

  

Maart  

10 mrt.  Biddag 

10 mrt.  Gebedsgroep 

 
Hartelijke groeten, 

mede namens het team, 

Trudy van der Wal 

 


