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Vooraf 
We staan met de kinderen stil bij het 

lijden, sterven en de opstanding van de 

Heere Jezus. Hij voor mij! De 

Mensenzoon, nam onze schuld op Zich. 

Hij verloste ons van de straf die wij niet 

kunnen dragen. Dat is een wonder om stil 

van te worden. In de klassen worden 

paasliederen gezongen en de 

bijbehorende verhalen verteld. 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

 
 

 

 

Studiedag 
Op maandag 17 mei hebben wij als team 

een studiedag over rekenen. Een 

onderwijsadviseur gaat ons begeleiden bij 

het werken met de (digitale) methode 

Pluspunt en het geven van goede 

rekeninstructie. Dit traject start op 

maandag 17 mei en zal volgend 

schooljaar een vervolg krijgen. 

 

Corona 
Gelukkig kunnen de kinderen nog elke dag 
naar school en kunnen we fysiek 
lesgeven! Het is nog niet nodig geweest 
om hele groepen naar huis te sturen. Daar 
zijn we dankbaar voor.  
We waarderen het dat u alert bent op 
klachten bij uw kinderen en dat de 
kinderen thuisblijven bij klachten tot ze 24 
uur klachtenvrij zijn of getest. Ook als er 
iemand in het gezin koorts heeft blijven de 
kinderen thuis. Complimenten voor uw 
zorgvuldigheid hierin! We zien dat de 
meeste kinderen niet voor 8.20 naar 
school komen. Wilt u hierop blijven 
toezien? 
We wensen de gezinnen die te maken 
hebben met Corona en daarbij behorende 
quarantaine heel veel sterkte toe.  

Nieuwsbrief 

april 2021 
 

 

‘’De Bron voor een goede basis’’ 
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Verlof 
Juf Ida is inmiddels met 
zwangerschapsverlof. Vanaf deze plaats 
wensen we haar een goede tijd toe en 
bidden dat ze gezegend mag worden met 
een gezonde baby. Samen met juf 
Mandalie geven meester de Boer en 
meester Verhoeks les aan groep 8. 
Bekende gezichten voor ons! We zijn erg 
blij dat de vacature is vervuld, want in 
deze tijd is dat een hele uitdaging. We 
wensen meester de Boer en meester 
Verhoeks veel plezier toe bij hun werk op 
de Bron! 

Koningsspelen 
Op D.V. vrijdag 23 april zullen we op 
school aandacht besteden aan de 
Koningsspelen. 
Het is de bedoeling dat er 6 activiteiten 
worden uitgezet in en rondom de school. 
Elke leerkracht van groep 3 t/m 8 gaat met 
zijn/haar eigen klas alle activiteiten af. 
Het zijn sportieve en creatieve activiteiten. 
Ook zal er een stoepkrijtwedstrijd 
gehouden worden. Groep 1 en 2 zullen 
met elkaar een spelletjesochtend 
organiseren. We hopen met elkaar op een 
gezellige dag! 

Biddag 

Woensdag 10 maart was het biddag. We 

hebben gewerkt rondom het thema:" De 

biddende bouwer". Het Bijbelgedeelte 

Nehemia 2 stond hierin centraal. Ds. v.d. 

Wind heeft de meditatie digitaal verzorgd. 

We hebben hier ieder in onze eigen groep 

naar gekeken en geluisterd. 

Cito eindtoets groep 8 
In week 16 (20 t/m 22 april) maakt groep 8 

de Cito eindtoets. We wensen de kinderen 

van groep 8 heel veel succes! 

 

Cito resultaten 
Op woensdag 7 april krijgt uw kind de 

uitslagen van de Citotoetsen mee naar 

huis. Dit gaat over de Citotoetsen die we 

afgelopen weken hebben afgenomen. 

Naast de resultaten krijgt u ook een brief 

met uitleg over de resultaten. Als u naar 

aanleiding van de uitslagen vragen heeft, 

kunt u terecht bij de juf/meester van uw 

kind. 

Verkeersexamen groep 7/8 
Op woensdag 14 april is er voor de 

kinderen van groep 7&8 het praktisch 

verkeersexamen in Zaltbommel. Er 

hebben zich voldoende hulpouders 

aangemeld. Hartelijk bedankt! 

De examenroute is al bekend en is 

uitgezet in Zaltbommel. De kinderen 

kunnen de route alvast een keer oefenen. 

  

 



 PCB De Bron  

Kunstweken 
In de maand april gaan we schoolbreed 

aan de slag met de Kunstweken.  

Dit is een project Beeldend Vormen dat 

kinderen kennis laat maken met beroemde 

kunstenaars. Ze leren daarbij niet alleen 

over de technieken van de kunstenaar, 

maar ze kruipen als het ware in zijn huid. 

Ze gaan zelf ervaren wat een bepaalde 

techniek inhoudt en wat daarbij komt 

kijken. Elke groep krijgt een eigen 

klassenwebsite met allerlei inspirerende 

ideeën. En er komt voor de leerlingen een 

persoonlijk online Museum met een echte 

Museumshop! 

We hopen op een mooi en kunstzinnig 

project! 

 

Gegevens Parnassys 

ouderportaal 

Het is belangrijk dat uw gegevens zoals 

adres, telefoonnummer en e-mailadres 

goed bekend zijn bij school. Zo kunnen we 

u altijd goed bereiken. Wilt u deze 

gegevens deze maand controleren? We 

roepen u er toe op!  

Voor het controleren of wijzigen gaat u 

naar het ouderportaal van Parnassys: 

https://ouders.parnassys.net/ U kiest dan 

rechts bovenin het icoontje van een 

poppetje en vervolgens op ‘Profiel’. U krijgt 

dan uw gegevens te zien, die u kunt 

bewerken met het icoontje van een 

pennetje. 

Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, vraag 

dan nieuwe inloggegevens bij meester 

Gerhard. 

Promotiefilmpje 
Dinsdag 30 maart is er een kleine 
filmploeg op de Bron geweest om 

materiaal te verzamelen voor een 
promotiefilmpje. Vier leerlingen hebben 
gevlogd met de cameramannen in hun 
kielzog. We zijn erg benieuwd naar het 
eindresultaat!  

Schoolplein 
Het schoolpleinplan staat al behoorlijk in 

de steigers! Kinderen en leerkrachten 

hebben meegedacht. Een ouder heeft 

gekeken of het ook een ‘veilig’ plein is 

voor de kinderen. Het gaat een grote 

verandering worden. Wanneer er met de 

werkzaamheden gestart gaat worden is 

nog niet bekend. Zoals het er nu naar 

uitziet zal dat rond de zomervakantie zijn. 

Leerlingenraad 
Op school is de eerste vergadering van de 

leerlingenraad geweest. De vernieuwing 

van het schoolplein is besproken. Ook 

hebben de leerlingen het over het 

continurooster gehad. Het rooster wordt 

door de leerlingen als positief ervaren. 

Levelwerk 
Misschien heeft u al vernomen dat 

afgelopen donderdagmiddag juffrouw Cora 

meegekeken heeft bij het begeleiden van 

de kinderen die met Level werken. 

Juffrouw Cora komt mij op de 

donderdagmiddag assisteren bij het 

begeleiden van de kinderen, zodat we 

voor de kinderen meer tijd hebben bij het 

bespreken van de verschillende 

vakgebieden. Juffrouw Cora is geen 

onbekende van ons, nog kort geleden 

werkte ze een periode in groep 3. Wij zijn 

dan ook heel blij dat ze haar kennis en tijd 

voor ons wil inzetten. Ze is zeer 

geïnteresseerd in onze methode en wil 

graag met de Level kinderen aan de slag 

gaan.  

Juf Gertrude  

https://ouders.parnassys.net/
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Nieuws uit groep 1 
Groep 1 werkt over de lente. Nu zijn er per 

ongeluk wat zaden in de zandtafel 

gekomen. Het zand is nat gemaakt... En 

toen groeide er opeens iets! 

 

 

Nieuws uit de voorschool 
De voorschool heeft een eigen website 

gekregen! Hierop is allerlei handige 

informatie terug te vinden. Daarnaast staat 

er een aantal leuke foto’s van de kinderen 

van de voorschool op. Dus neem snel een 

kijkje op: www.sckb.nl. 

 

Paasontbijt 

Op de woensdag en donderdag voor 

Pasen hebben wij ons Paasontbijt gehad. 

We hebben lekker gesmuld van het brood 

en de gekookte eieren. 

 
 

Nieuw thema 

Na de Pasen gaan we beginnen met ons 

nieuwe thema: Lente. We hebben al veel 

geleerd over bloemen. Nu gaan we kijken 

welke dieren er allemaal worden geboren, 

wat er op het land groeit, etc. 

 

Weet je dat de lente komt 

Lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt 

Alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen 

Die tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien 

De eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt 

Lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt 

Alles loopt weer uit 

Planning en agenda 
Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en 

vrijdag. 

April  

2-6 apr.  Paasweekend, 
kinderen zijn vrij 

14 apr. Praktisch 
verkeersexamen groep 
7/8 

20-22 apr. Cito eindtoets groep 8 

23 apr. Koningsspelen 

27 apr.  Koningsdag, kinderen 
zijn vrij 

Mei  

3-14 mei Meivakantie 

17 mei Studiedag personeel, 
kinderen zijn vrij 

24 mei 2e Pinksterdag, 
kinderen zijn vrij 

Juni  

14-19 juni Junivakantie  

 
We wensen u allen een gezegend 

paasweekend toe! 

Hartelijke groeten,  

mede namens het team, 

Trudy van der Wal 

http://www.sckb.nl/
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