Nieuwsbrief
mei 2021
‘’De Bron voor een goede basis’’

Vooraf
We kijken terug op een periode vol
onzekerheden en aanpassingen. Maar
toch……de kinderen konden naar school,
wij konden lesgeven, we hebben geen
klassen naar huis hoeven sturen, het
onderwijs kon doorgaan! Ik heb grote
waardering voor het team van De Bron.
Deze tijd vraagt extra inzet en flexibiliteit.
Er wordt ontzettend hard gewerkt! Ik vind
het prachtig om te zien hoe iedereen zijn
of haar schouders eronder zet om de
kinderen, die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd, kwalitatief goed onderwijs te
geven, waarbij er verschil mag zijn! Ik wil
ook u bedanken voor uw betrokkenheid op
de kinderen en school en uw begrip voor
de situatie zoals hij is.
De natuur loopt uit, net als andere jaren.
“Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde en tot in eeuwigheid”. Daar
mogen we ons aan vasthouden!

Schoolplein
Inmiddels is er subsidie aangevraagd voor
de aanleg van het schoolplein. De hoop is
nog steeds dat de plannen in de
zomervakantie gerealiseerd gaan worden.
We kijken ernaar uit! Een punt van zorg is
dat er kinderen en jongeren op het plein
aanwezig zijn als het hek op slot is of als
school gesloten is. Er wordt zelfs op het
dak van school geklommen. Helaas
gebeurt het ook dat er vernielingen
plaatsvinden. De afscheidstegel van groep
8 is bekrast, het afscheidsbord van groep
8 is bewerkt, we vinden glas en

sigarettenpeuken in het fietsenhok van de
kleuters. Heel vervelend. Dit is de reden
dat er borden zijn opgehangen met daarop
‘Verboden toegang art 461 Wetboek van
Strafrecht’. We hopen dat dit wat gaat
helpen. Wilt u met uw zoon of dochter
bespreken dat wanneer het hek op slot is,
het verboden is om op het schoolplein te
komen? Bedankt hiervoor!

Contactonderzoek GGD
Wanneer er op school een besmetting
geconstateerd wordt, kan de GGD,
vanwege bron- en contactonderzoek,
vragen om contactgegevens van kinderen.
Dit is tot op heden nog niet voorgekomen.
Als deze vraag komt kan ik u verzekeren
dat we dat niet zomaar doen.
Als contactgegevens in specifieke situaties
gevraagd worden brengen we u altijd op
de hoogte en vragen we eerst
toestemming van u als ouder of verzorger.

Coronagelden
Zoals u waarschijnlijk vanuit de media
hebt vernomen krijgt school vanuit de
overheid extra geld. Hoeveel dit zal
worden is voor nu nog onduidelijk. De
komende periode gaan we aan de slag
met het maken van plannen. We maken
een schoolscan om in kaart te brengen
waar eventuele hiaten in de ontwikkeling
van kinderen aanwezig zijn.
We maken gebruik van de afgenomen
LVS toetsen en nemen ook de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen
mee. We gebruiken hiervoor de
vragenlijsten die bij de Kanjertraining
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horen. Het team en de MR denken mee
over hoe we de Coronagelden in gaan
zetten naar aanleiding van de schoolscan.
Aan het einde van het schooljaar hopen
wij u duidelijkheid te kunnen geven hoe wij
invulling geven aan deze gelden.

Presentje gemeente
Zaltbommel
Onze jongste kinderen kregen van de
gemeente Zaltbommel een bal en de
oudere kinderen kregen een badminton
set, omdat deze tijd ook veel van onze
kinderen vraagt. De kinderen (en wij)
waren blij verrast!

Entreetoets
De kinderen van groep 7 maken in week
21 en 22 (dinsdag 25 mei t/m vrijdag 4
juni) de Entreetoets. De Entreetoets is een
goede voorbereiding op de Eindtoets. Het
geeft ons inzicht hoe de leerling ervoor
staat en waar we in groep 8 nog op in
kunnen zetten. Naar aanleiding van de
uitslag vindt er een gesprek met de ouders
plaats, waarbij het voorlopige advies
besproken wordt. De ouders ontvangen
meer informatie van juf Wieneke. We
wensen de kinderen veel succes!

Kanjertraining
Eind maart zijn de vragenlijsten van
Kanjertraining in de verschillende groepen
afgenomen.
De uitslag van de vragenlijsten is
besproken met de Intern Begeleider. Het
valt op dat het welbevinden en de
veiligheidsbeleving van de leerlingen over
het algemeen genomen goed is, daar zijn
we heel blij mee! Het onderdeel
‘hulpvaardig sociaal’ is een
aandachtspunt. Dit betekent concreet dat
we in gaan zetten op sociale vaardigheden
en het zelfbeeld van kinderen. Dit doen we
door middel van praktische oefeningen
vanuit Kanjertraining.

Koningsspelen
Vrijdag 23 mei hebben we aandacht
besteed aan de Koningsspelen. Alle
groepen hebben apart van elkaar
spelletjes gespeeld. De leerkrachten zijn
met de eigen groep de spelletjes langs
gegaan. Het was een hele gezellig dag!

Meldcode
Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling
Op school streven wij er elke dag naar dat
kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons
er ook verantwoordelijk voor dat kinderen
een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig
is dit meestal het geval. Helaas geldt dit
niet voor alle kinderen. Om te zorgen voor
veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk
dat signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling goed in beeld zijn bij
mensen die dagelijks met kinderen
werken. Ook onze school ziet dit als een
opdracht, want ook onze kinderen kunnen
te maken krijgen met huiselijk geweld en
kindermishandeling.
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Vanaf 1 januari 2019 zijn we wettelijk
verplicht om het afwegingskader van de
meldcode te hanteren. Dit staat in de Wet
verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Door de meldcode komen signalen en
vermoedens van ernstig huiselijk geweld
of kindermishandeling eerder en sneller in
beeld bij Veilig Thuis. Samen met Veilig
Thuis wordt gekeken hoe we zo snel
mogelijk hulp in kunnen schakelen. Dit kan
zowel door de school zelf als door Veilig
Thuis ingezet worden.
Met het gebruiken van de aangepaste
Meldcode werken we samen met u als
ouders en Veilig Thuis aan een betere
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Hoe werkt de meldcode?
De school hanteert het Stappenplan
verbeterde meldcode. Hierbij hanteren we
de volgende stappen:
Stap 1: De leerkracht van het kind zorgt
voor het in kaart brengen van de signalen.
Deze staan op een veilige plek in het
leerlingvolgsysteem.

kindermishandeling. Het gaat hierbij om
vermoedens van verbaal geweld, fysiek
geweld, psychisch of seksueel geweld en
vermoedens van verwaarlozing.
Aandachtsfunctionarissen Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling
Op De Bron zijn Wilma Grandia en Geerie
Diepeveen aandachtsfunctionarissen
huiselijk geweld. Bij signalen van
mishandeling of huiselijk geweld
bespreken de leerkrachten deze signalen
met hen. Bij de vervolgstappen hebben zij
altijd overleg met de directeur om samen
te kijken welke stappen er genomen
moeten worden. De
aandachtsfunctionarissen Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling
zijn bereikbaar op dinsdag of woensdag
op 0418 642387 of via de
mail: w.grandia@pcbdebron.nl / g.diepeve
en@pcbdebron.nl

Spel&
In de bijlage vindt u meer informatie over
de naschoolse activiteiten van Spel&.

Schoolreizen en

Stap 2: De leerkracht bespreekt dit met
een aandachtsfunctionaris van onze
school.

schoolkamp

Stap 3: Zij gaan met de betreffende
ouders in gesprek.
Stap 4: De aandachtsfunctionaris overlegt
met de directeur om de situatie te wegen.
Is er sprake van huiselijk
geweld/kindermishandeling?
Stap 5: De aandachtsfunctionaris en de
directeur nemen de beslissing of melden
noodzakelijk is en/of dat hulp organiseren
nodig is.

D.V. 1 juni staat de schoolreis voor groep
1-2 op de planning en op 10 juni de
schoolreis voor groep 3-7. Na de
meivakantie zullen we kijken of het
mogelijk én verantwoord is om op
schoolreis te gaan. Dit geldt ook voor het
schoolkamp van 30 juni t/m 2 juli. We
houden u op de hoogte.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/huiselijk-geweld/meldcode voor meer
informatie.
Wanneer gebruiken wij de meldcode?
Als school doorlopen wij de stappen van
de meldcode als wij vermoedens hebben
van huiselijk geweld of
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Verkeersexamen

Planning en agenda

Op 14 april hebben groep 7 en 8
meegedaan aan het praktisch
verkeersexamen in Zaltbommel. Alle
kinderen zijn geslaagd. Heel goed gedaan
allemaal!

Aanwezigheid Trudy van der Wal:
Wekelijks op maandag, dinsdag en
vrijdag.

Nieuws van de Voorschool

Mei
3-16 mei
17 mei
24 mei

Meivakantie
Studiedag personeel,
kinderen zijn vrij
2e Pinksterdag, kinderen
zijn vrij

Nu het lente is en de temperatuur begint te
stijgen, zoeken wij bij de Ukkeklup de
verkoeling op. Na de vakantie duiken we
samen met de kinderen de diepe zee in!
Het thema is namelijk: Onder water.
We gaan vissen maken, zeepaardjes en
kwallen! We gaan lekker met water spelen
en nog veel meer leuke dingen!
We lezen voor uit: De mooiste vis van de
zee. Regenboog is de mooiste vis van de
zee. Maar hij is trots en heeft daarom
geen enkele vriend. Pas als hij een van
zijn mooie schubben weggeeft, en later
nog meer, vinden ze hem aardig. En dan
merkt hij dat het belangrijker is om
vrienden te hebben dan om de mooiste te
zijn! Dit is wat we de kinderen ook mee
willen geven, dat samen spelen en
vriendjes maken belangrijk en fijn is.

Tot slot

Visje, visje, in het water
Visje, visje, in de kom
Visje, visje, kan niet praten
Visje, visje, draai je om

Een hartelijke groet, mede namens het
team,

Juni
8 juni
14-20 juni
21 juni
23 juni

knikkerkampioenschappen
Junivakantie
Start projectweek
schoolfotograaf

Er liggen twee weken meivakantie voor
ons.
Een tijd om uit te rusten en energie op te
doen!
Denkt u eraan dat maandag 17 mei voor
de kinderen ook een vrije dag is?
We volgen een bijscholing om het
rekenonderwijs te verbeteren en naar een
hoger niveau te tillen.

Trudy van der Wal
Visje heeft zich omgekeerd
Omgekeerd, omgekeerd
Visje heeft zich omgekeerd
Dat heeft ie van jou geleerd
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