
 

Vooraf 

Nog een paar weken en dan is het 

zomervakantie!  

Het is een heel bijzonder jaar geweest en 

deze laatste weken is het voor kinderen 

en leerkrachten een drukke tijd. De cito-

afnames worden geanalyseerd, plannen 

worden afgesloten en nieuwe plannen 

worden gemaakt. Rapporten worden 

geschreven en gesprekken worden 

gepland. Ook is er ruimte voor 

gezellige activiteiten. De 

klassenreisjes zijn voor bijna alle kinderen 

achter de rug. Groep 8 kon gelukkig op 

kamp gaan en neemt over twee weken 

afscheid van de basisschoolperiode. De 

kleuters hebben juffendag  

gehad.  Daarnaast nemen we deze weken 

afscheid van meester de Boer en 

Anneke.   

 

Afronding schooljaar   

Groep 1, 2, 3 en 6  

Leerkrachten plannen een overlegmoment 

met ouders van zorgleerlingen. Dit 

gesprek vindt plaats op school. U krijgt 

een uitnodiging via Parro.  

Wordt u niet benaderd door de leerkracht, 

maar heeft u wel behoefte aan een 

gesprek onder vier ogen? Dan kunt u zelf 

contact opnemen met de leerkracht van 

uw kind.   

Op maandag 19 juli is er een inloopavond 

van 19.00 – 20.00 uur. U bent van harte 

welkom om het rapport van uw kind te 

bekijken als u de leerkracht nog niet heeft 

gesproken.  

 

Groep 4 en 5  

Deze groepen hebben meegewerkt aan 

een pilot kindgesprekken. 

Daarom nodigen wij uw kind, samen met 

ouder(s) uit voor een afrondend 

gesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging 

via Parro. Hierdoor komt de 

inloopavond van groep 4 en 5 

te vervallen.   

 

Groep 7  

Om de Entreetoets met u en uw kind te 

bespreken worden er 

preadviesgesprekken gevoerd. De 

inloopavond komt te vervallen.   

Wenochtend  

Op donderdag 15 juli is het wenmoment 

voor alle groepen van 10.30 - 12.00 uur.  

De kinderen gaan dan met hun groep naar 

de leerkracht van volgend schooljaar om 

alvast een kijkje te nemen in de nieuwe 

klas.   
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NPO gelden  

Scholen krijgen de komende twee jaar 

extra gelden via het Nationaal Programma 

Onderwijs. We hebben op school met 

elkaar gekeken op welke manier we deze 

gelden het beste in kunnen zetten. De 

afgenomen toetsen zijn geanalyseerd en 

er is gekeken naar het welbevinden van 

de kinderen.  

Omdat de MR vergadering is uitgesteld 

stellen we u op een later moment op de 

hoogte van de inzet van de NPO gelden.  

Vernieuwd schoolplein  

Door forse toename van de levertijden van 

hout loopt de planning anders 

dan verwacht. In de zomervakantie gaat er 

wel een start gemaakt worden met de 

aanleg van het nieuwe schoolplein. De 

speeltoestellen, pannakooi en pergola, dus 

alles van hout, worden in de 

herfstvakantie gerealiseerd. Tot die tijd 

blijven de huidige speeltoestellen staan. In 

de herfstvakantie wordt er ook beplant.   

Heeft u belangstelling voor een 

speeltoestel dan kunt u contact opnemen 

met Trudy van der Wal.  

Goed nieuws!  

Vanaf deze plaats feliciteren we 

juf Mandalie van harte met haar 

zwangerschap! We wensen haar een 

goede zwangerschap toe. Ze zal tot de 

kerstvakantie blijven werken, daarna gaat 

ze met zwangerschapsverlof. U wordt op 

de hoogte gehouden over haar 

vervanging.  

Afscheidsfeest meester de 

Boer  

Na ruim 36 jaar directeur in Bruchem te 

zijn geweest, nemen we D.V. woensdag 

21 juli afscheid van meester de Boer. Door 

kinderen en personeel wordt hij op een 

feestelijke dag in het zonnetje gezet. Dit 

had meester de Boer nog tegoed en doen 

we graag voor hem! Voor ouders wordt er 

een ‘drive-through’ georganiseerd van 

19.00-20.30 uur.  

In de bijlage leest u de uitnodiging 

hiervoor. Van harte aanbevolen! 

Afscheid Anneke  

Anneke de Jager neemt 23 juli afscheid 

van onze school. Ze gaat dan écht met 

pensioen. Vanaf 2003 is ze op De Bron 

werkzaam geweest. Met grote 

betrokkenheid en enthousiasme heeft 

Anneke haar werk op school 

gedaan.  Vanaf deze plaats willen we haar 

daarvoor hartelijk 

bedanken!   

Lasergamen 

Aanstaande vrijdag gaat 

groep 8 lasergamen in de 

sporthal van Bruchem. Ze 

hebben dit gewonnen met 

onderstaande stoepkrijt 

tekening! 

 

Afscheid groep 8 

Op dinsdagavond 20 juli is 

het zover. Het officiële 

afscheid van groep 8. Momenteel wordt 

er nog hard gewerkt aan de musical. Hoe 

de avond precies wordt vormgegeven 

wordt later deze week met de ouders van 

groep 8 gedeeld.  

 

Belangrijke data groep 8 

• Donderdag 15 juli 10:30-12:00 is 

groep 8 vrij in verband met het 

wenmoment in de nieuwe 

groepen. In de middag worden ze  

weer om 12:30 verwacht.  

• Maandag 19 juli om 19:00 is de 

generale repetitie voor de musical. 

• Donderdag 22 juli komen de 

kinderen van groep 8 om 9:00 op 

school op snoepjes uit te delen. 



Aansluitend worden ze rond half 10 

de school uit gegooid! 

 

Groepsverdeling  

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de 

groepsverdeling voor aankomend 

schooljaar. 

We zijn nog op zoek naar vervanging voor 

het ouderschapsverlof van juf Ida en het 

zwangerschapsverlof van juf Mandalie. Tot 

die tijd zijn meester de Boer en 

meester Verhoeks bereid gevonden om 

deze vacature te vervangen. Daarnaast 

zoeken we nog een meester of juf die een 

dag juf Wieneke kan vervangen.  

Medezeggenschapsraad  

Vanuit de personeelsgeleding heeft Wilma 

Grandia kenbaar gemaakt te stoppen met 

haar deelname in de MR.   

Omdat zij al deel uitmaakt van het 

managementteam, is het beter dat er een 

ander teamlid in de MR gaat.   

We zijn blij dat Mandalie Zijnstra bereid 

gevonden is om de MR te komen 

versterken!  

Dinsdag 13 juli zal de laatste vergadering 

van dit schooljaar plaatsvinden.   

Identiteitscommissie  

Op 22 juni zijn wij als identiteitscommissie 

weer bij elkaar gekomen. We hebben 

kennis gemaakt met Trudy als nieuwe 

directeur en onze drijfveren en 

verwachtingen naar elkaar 

uitgesproken. Er is gesproken over de 

vieringen van de afgelopen tijd. Daarnaast 

hebben we het ook gehad over de nieuwe 

godsdienstmethode waar we als ic 

bij betrokken waren. De methode 

heet: Levend Water. Het is een 

Bijbelgetrouwe methode en er zit een 

mooie lijn in.   

 

In oktober komen we weer bij elkaar 

als ID-commissie.   

Wilt u de identiteitsnotitie – die we eerder 

hebben opgesteld – lezen? Dat kan. Deze 

is hier te vinden: Identiteitscommissie – 

PCB De Bron   

Heb je vragen? Stel ze gerust aan 1 van 

ons.   

 

Met vriendelijke groet,   

Jeroen, Bregje, Henk-Jan, Jannie en Zeina 

Nieuws van de voorschool  

De laatste weken voor de zomervakantie 

zijn alweer aangebroken. In deze laatste 

weken werken wij over het thema ‘Oef, 

wat warm!’ We kijken in de kring elke dag 

wat voor weer het buiten is, we spelen 

met water, knutselen en doen nog veel 

meer leuke dingen.  

  

Op woensdag 7 juli en donderdag 8 juli 

vieren de juffen hun verjaardag. We hopen 

op twee gezellige feestdagen en we 

hebben er veel zin in!  

  

Aan het einde van het schooljaar nemen 

we afscheid van een paar kinderen. Zij 

gaan na de zomervakantie starten in groep 

1. We wensen jullie daar heel veel        

plezier!  

  

Liedje:  

Tringelingeling, wie 

lust een ijsje?  

Tringelingeling, wie 

houdt daarvan?  

Ik verkoop echt alle 

ijsjes, want ik ben de 

ijscoman.  

 

 

https://bijbelonderwijs.nl/
https://pcbdebron.nl/organisatie/identiteitscommissie/
https://pcbdebron.nl/organisatie/identiteitscommissie/


Bijlage 

- Cursus positief opvoeden vanuit 

Buurtzorg Jong  
- Uitnodiging afscheid Aart de Boer 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Wekelijks op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. 

Juli  

9 juli Klassenreisje instroom/groep 

1 

9 juli Lasergamen groep 8 

13 juli Praktijkdag kanjertraining 

groep 6 

15 juli Wenochtend van 10.30-

12.00 uur 

19 juli Inloopavond van 19:00-20:00 

20 juli Afscheid groep 8 

21 juli Afscheid meester De Boer 

23 juli Afscheid van Anneke 

23 juli Rapport mee naar huis en 

om 11:00 uur zomervakantie 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 

  

 

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1  Juf Arja  Juf Jantine  Juf Jantine  Juf Arja  Juf Arja /  
Juf Jantine  

2  Juf Marjory  Juf Marjory  Juf Mirthe  Juf Mirthe  Juf Mirthe  

3  Juf Geerie  Juf Amber  Juf Amber  Juf Amber  Juf Amber  

4  Meester Gerhard  Meester Gerhard  Meester Gerhard  Juf Liesbeth   Meester Gerhard  

5  Juf Liesbeth K  Juf Liesbeth K  Juf Tirza  Juf Tirza  Juf Tirza  

6  Juf Rianne  Juf Anja  Juf Anja / 

Juf Rianne  
Juf Rianne  Juf Rianne  

7  Juf Wieneke  Juf Wieneke  Juf Wieneke  Juf Wieneke  
(vacature)  

Juf Wieneke  

8  Juf Ida (vervanging)
  

Juf Ida (vervanging)
  

Juf Mandalie  Juf Mandalie  Juf Mandalie  


