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

Zomervakantie
Zomervakantie! Het was een
veelbewogen schooljaar….
Met de kinderen, het team en u als ouder
sluiten we dit hectische schooljaar af. Als
we terugkijken is er veel gebeurd. Als
gevolg van Corona werd veel van wat
‘normaal’ was, ineens anders! Dat heeft
veel van ons allemaal gevraagd. We
wensen u met uw gezin een periode van
rust toe. In psalm 62:8 lezen we: “Zoek
rust, mijn ziel, bij God alleen.” Deze rust
bidden we u toe. We hopen elkaar na de
zomervakantie in goede gezondheid weer
te ontmoeten. Een hele fijne
zomervakantie toegewenst!

Afscheid meester De Boer
We kijken terug op een heel mooi
afscheid van meester De Boer als
directeur. Aart is samen met zijn vrouw in
stijl opgehaald vanaf zijn woning. Kinderen
stonden aan de kant van de weg te
zwaaien. Hierna is Aart op het plein
toegezongen door de kinderen van De
Bron. We hebben vier van zijn
lievelingsliederen gezongen. Gert Tissink,
de directeur bestuurder, heeft Aart
toegesproken en hem bedankt voor zijn
jarenlange trouwe inzet. De kinderen
hebben in de groep een lied, gedicht of
spelletje met meester De Boer gespeeld,
waarna hij steeds een cadeau kreeg. Aan
het einde van de ochtend hebben we met
elkaar frietjes gegeten. Hierna kon

meester de Boer uitrusten en kwam hij
uitgerust aan het einde van de middag
weer op school waar we als team met
elkaar in de buitenlucht hebben gegeten.
De dag werd afgesloten met een drive
through. Wij nemen niet helemaal
afscheid van Aart. Volgend schooljaar
geeft hij 1 dag per week les in groep 7.
Hierdoor kan juf Wieneke van een vrije
dag gaan genieten.

Bedankje meester de Boer
Alle kinderen, ouders en leerkrachten wil
ik hierbij hartelijk bedanken voor het
geweldige afscheid afgelopen woensdag
als directeur van de Bron.
Gelukkig is het er toch nog van gekomen,
nadat het de nodige keren uitgesteld
moest worden, vooral vanwege corona en
dat op zo'n stralende zonnige dag.
Nadat we met een prachtige oldtimer
werden opgehaald stonden alle kinderen
van de Bron aan de kant van de weg op
mijn vrouw en mij te wachten. Daarna was
er een groots feest op het Kerkplein met
toespraken, maar ook met prachtig
gezongen liederen. Vooral het lied:
"Lichtstad met uw paarlen poorten"
ontroerde ons zeer. Daarna gingen we de
groepen in van de Ukkeklup tot groep 8,
waarbij we heerlijke snoeppotten konden
verdienen. Dit gaf veel strijd en hilariteit.
's Middags namen we op informele wijze
afscheid van alle collega's, waarna 's
avonds een zogenaamde " drive through"
plaatsvond. Wat hebben mijn vrouw en ik
mooie gesprekken gevoerd met ouders,
oud(leerlingen) en oud(collega's) en
oud(bestuursleden) en wat zijn we
overladen met vele cadeaus. Het was en
dag om nooit te vergeten.
We willen u en jullie hierbij hartelijk
bedanken. De Bron heeft altijd een warm
plekje in ons hart gehad en binnenkort zal
de naam van de school ook op ons huis
prijken als herinnering aan de prachtige tijd
op de Bron en in ons dorp.
Tenslotte, maar wel als allerbelangrijkste
danken we God dat Hij ons de kracht gaf
om dit werk in uw midden te mogen
doen.
Sol Deo Gloria. Hem zij alle eer.
Aart en Gerrie de Boer

Afscheid Anneke de Jager
Vandaag hebben we afscheid genomen
van Anneke. Ze is op het plein
toegezongen door de kinderen en het
team heeft haar van het schoolplein
afgeveegd. Nogmaals bedankt Anneke
voor je zorg en inzet voor de school!
De administratieve taak van Anneke wordt
overgenomen door Gea van der Steeg.
Welkom op De Bron Gea! We wensen je
een fijne tijd toe. Schoonmaakbedrijf Van
Helden neemt de schoonmaaktaak van
Anneke over.

Even voorstellen:
Juf Julia
Ik ben Julia van Hemert uit Nieuwaal.
Afgelopen maand heb ik de pabo afgerond
in Utrecht. Na de zomervakantie zal ik
starten als groepsleerkracht op ‘PCB de
Bron’. Op maandag, dinsdag en woensdag
(om de week) sta ik voor groep 8. Op
donderdag word ik flexibel ingezet en zal
ik dus verschillende taken gaan vervullen.
Ook ga ik vanaf september verder met
mijn minor bewegingsonderwijs. Dit
betekent dat ik af en toe ook een gymles
zal geven.
Ik heb er zin in en ik wens jullie allemaal
een fijne zomervakantie. Tot dan!

aan de beurt en ik heb ontzettend veel zin
om kennis te gaan maken met iedereen
en het mooie vak muziek te gaan
integreren.
Tot in september en dan gaan we er met
z'n allen een mooi, muzikaal jaar van
maken!

Inzet NPO gelden

Gea van der Steeg
Ik wil me graag even aan u voorstellen. Ik
ben Gea van der Steeg, getrouwd met
Steven. Samen hebben we 4 kinderen en
zijn woonachtig in Bruchem. Vanaf
september hoop ik 2 ochtenden in de
week secretariële werkzaamheden te
gaan verrichten op de Bron. Ik vind het erg
leuk dat dit op de school is waar onze
kinderen ook op zitten of op gezeten
hebben. Ik heb er heel veel zin in om op
onze mooie school te mogen gaan
werken!

Juf Gera van Dalen
Mijn naam is Gera van Dalen, 23 jaar en
op dit moment woon ik in het mooie
dorpje Meeuwen. Ik ben geboren en
getogen in Brakel en ik ben net
afgestudeerd aan de Academie voor
Muziekeducatie in Tilburg. Het afgelopen
schooljaar heb ik op de Willem van
Oranjeschool voor het eerst
muziekonderwijs morgen verzorgen en dat
was een groot succes! Aankomend
schooljaar is o.a. ook De Bron in Bruchem

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.
We zijn, na instemming van de MR, tot de
volgende keuzes gekomen:
• De resultaten van rekenen blijven
achter als we dat vergelijken met
de andere vakken. We zijn een
implementatietraject gestart
waarbij studiedagen worden
ingezet. Ook vinden er
rekenobservaties in de groepen
plaats. Een rekenspecialist vanuit
Centraal Nederland koppelt aan de
observaties nagesprekken. Het MT
wordt hierin meegenomen, zodat
dit een duurzame aanpak gaat
worden. We worden in dit alles
begeleid door een rekenspecialist
vanuit Centraal Nederland.
• Er worden extra rekenmaterialen
aangeschaft.
• Juf Judith Hak krijgt als
onderwijsassistent een benoeming
voor 2,5 dag.
• Juf Quinty krijgt als
onderwijsassistent een benoeming
voor 5 ochtenden.
• Leerkrachten worden enkele
dagdelen vrij geroosterd om
gesprekjes met kinderen te voeren
(kindgesprekken). In deze
gesprekjes zal het gaan over het
kind op school (het welbevinden)
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en er wordt gesproken over
leerdoelen.
Door de aanschaf van extra laptops
is er voor alle leerlingen vanaf
groep 3 een laptop aanwezig, zodat
de effectieve leertijd toeneemt.
Leerlingen gaan muziekles krijgen
van een gespecialiseerde
muziekdocent: Juf Gera van Dalen.
Goed muziekonderwijs draagt bij
aan het welbevinden van leerlingen
en op deze manier krijgt het
muziekonderwijs een impuls op De
Bron.
Groep 6 start een traject vanuit de
Kanjertraining, wat een vervolg
gaat krijgen in groep 7. Het doel is
om de sfeer en het welbevinden te
bevorderen.
Alle groepen krijgen vanuit de
Kanjertraining één dagdeel extra
ondersteuning.
Groep 7 krijgt een dag in de week
2 leerkrachten (meester De Boer
en juf Julia) zodat er in kleinere
groepen instructie en les gegeven
kan gaan worden.

Spel& Nieuws

Bron! We hopen dat je hier een fijne tijd
gaat krijgen.

Na de zomervakantie weer
naar school
Als team openen we het schooljaar op
D.V. vrijdag 3 september.
D.V. 6 september is de eerste schooldag
voor de kinderen.
Op dit moment gaan we ervan uit dat de
kinderen op dezelfde manier naar school
komen zoals ze gewend zijn. Als dit
anders gaat worden hoort u dat van ons.
Herinnering: Vanaf 8.20 uur mogen de
kinderen via het schoolhek meteen naar
hun klas lopen. De kleuters worden door
de juffen opgevangen bij het hek. De
groepen 1-4 zetten hun fiets in het
fietsenhok bij de kleuters. De groepen 5-8
in het fietsenhok bij groep 4. In de
schoolgids (website) staat wanneer uw
kind op de fiets naar school mag komen.

Hoofdluis

De kinderen hoeven zich deze zomer niet
te vervelen. In de bijlage leest u meer over
alle activiteiten die Spel& samen met
verenigingen de komende weken
organiseert.

Er is weer hoofdluis gesignaleerd.
Controleert u goed de haren van uw kind?
Zeker in deze zomerperiode is een extra
controlebeurt van belang. De ouders van
de betreffende groepen zijn op de hoogte
gesteld.

Afscheid en welkom

Planning en agenda

Pim Kuijntjes uit groep 7, Iza Gijben uit
groep 6 en Jakub Wala uit groep 3, nemen
afscheid van De Bron. Pim en Iza gaan na
de zomervakantie naar De Rank in
Kerkwijk. Jakub verhuist in de
zomervakantie naar Polen. We wensen
Pim, Iza en Jakub alle goeds toe en veel
succes op de nieuwe school!

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

Groep 2 krijgt er een klasgenoot bij: Davyn
van der Hel. Van harte welkom op De

september
6 sept.
13 sept.
20 sept.
20 sept.
21 sept.

Eerste schooldag na de
zomervakantie
Informatieavond groep 3-8
Informatieavond groep 1-2
Controle GGD 5-6 jarigen
Kanjerdag met ouders
groep 7

Vanaf 27
sept.

Startgesprekken met
ouders en kind

Een hartelijke groet, mede namens het
team,
Trudy van der Wal

