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Weer naar school 

En dan is de zomervakantie alweer 

voorbij! 

We hopen dat u met uw kind(eren) van 

een fijne, ontspannen vakantie heeft 

genoten.  

Dat is zeker niet vanzelfsprekend. 

Vanaf deze plaats wensen we de families 

die te kampen hebben gehad met ziekte 

en zorg veel sterkte toe. 

De leerkrachten zijn weer lekker uitgerust 

en enthousiast om les te gaan geven. We 

wensen iedereen een goed en leerzaam 

jaar toe. Een aantal leerlingen bezoekt 

vanaf deze week voor het eerst onze 

school ‘De Bron’. Van harte welkom! 

Als team wensen we u de Hemelse zegen 

toe. 

Dat u ontspanning mag vinden in de 

nabijheid van God. Een eeuwigdurende 

vakantie in je binnenste! 

 

Coronamaatregelen 

Zoals in de laatste nieuwsbrief is 

aangegeven starten we het schooljaar op 

dezelfde manier zoals we zijn geëindigd. 

Voor u weer even op een rijtje: 

- Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen 

via het schoolhek meteen naar hun 

klas lopen via de ingangen die 

gebruikt zijn voor de zomervakantie 

- 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 

Er is een vernieuwd protocol 

basisonderwijs opgesteld voor de start 

van het schooljaar. Dit protocol is 

gebaseerd op nadere adviezen van de 

betreffende autoriteiten en getoetst door 

het RIVM. Voor De Bron gelden de 

volgende maatregelen: 

- Tussen alle volwassenen moet 

onderling 1,5 meter afstand 

bewaard worden. Als dat niet 

mogelijk is, is een mondkapje 

gewenst 

- Er worden geen handen geschud 

- Registratie en gezondheidscheck 

zijn verplicht 

- Handen ontsmetten bij 

binnenkomst 
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- Wanneer een leerling gedurende 

de dag klachten ontwikkelt 

passend bij COVID-19, gaat de 

leerling naar huis 

- Als een leerling ziek wordt, wordt 

hij/zij direct door een 

ouder/verzorger opgehaald.  

- Als er een besmetting plaatsvindt 

bij een leerling of personeelslid van 

de school, volgen school, 

leerlingen en ouders de instructies 

van de GGD. De GGD bepaalt of en 

hoe lang 

quarantaine noodzakelijk is 

 

In de volgende situatie blijft eenieder 

thuis: 

- Bij klachten die passen bij corona 

- Als je positief getest bent op 

corona 

- Als je een positieve uitslag van een 

sneltest had en wacht op de 

uitslag van de confirmatietest bij 

de GGD 

- Als iemand in je huishouden 

positief is getest op corona en je 

bent nog niet immuun 

- Als je nauw contact hebt gehad 

met een besmette persoon 

(minimaal 15 minuten binnen 1,5 

meter) en je bent nog niet 

immuun; 

- Als je terugkomt uit een zeer 

hoogrisicogebied; 

- Als je een melding hebt gekregen 

via de CoronaMelder-app. 

 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel 

thuis bij koorts, benauwdheid of veel 

hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf 

je thuis. U kunt ook de beslisboom op de 

website raadplegen zodat u kunt bepalen 

of uw kind naar school kan of niet. 

Welkom 

Groep 8 krijgt er een klasgenoot bij: 

Nataniel Kij. 

In groep 1 komen er twee klasgenootjes 

bij: Sem Hertogs en Antonie Wos.  

We wensen deze kinderen een fijne tijd 

toe op De Bron. 

Schoolplein 

Er is in de vakantie hard gewerkt op het 

schoolplein! De veranderingen staan nu 

even op pauze tot de herfstvakantie. In de 

herfstvakantie wordt de vernieuwing 

afgerond. Er komen dan nog twee nieuwe 

speeltoestellen en er wordt beplant. Ook 

komt er op de speelheuvel een glijbaan. 

Op het kleuterplein wordt een lint 

gespannen. Dit betekent dat de kinderen 

nog even geduld moeten hebben voor ze 

gebruik kunnen maken van de 

speelheuvel. De graszoden moeten eerst 

goed wortelen.  

Afwezigheid 

Dit schooljaar zal ik op donderdag niet op 

school aanwezig zijn in verband met mijn 

studie. Vorig jaar heb ik de opleiding 

Schoolleider Basisbekwaam afgerond en 

dit jaar start ik met de opleiding 

Schoolleider Vakbekwaam. De lesdagen 

vinden plaats op donderdag. Woensdag is 

mijn vrije dag en die dag wordt ook benut 

voor studie. 

Startgesprekken 

In de week van 13 t/m 17 september 

vinden de startgesprekken plaats voor de 

ouders en kinderen van groep 1 t/m 8.  

U ontvangt via Parro een uitnodiging van 

de leerkracht. Het is fijn als uw kind bij dit 

gesprek aanwezig is.  

Samen met uw kind stellen we een doel 

op, waar uw kind aan wil gaan werken 

(vanaf groep 3). 

In de volgende nieuwsbrief geven we u 

meer informatie over de gesprekkencyclus 

van dit schooljaar.  
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Anti-Pest Coördinator 

De Anti-Pest Coördinator is er voor 

iedereen die gepest wordt. Kinderen die 

te maken krijgen met een pestsituatie 

kunnen dit bespreken met hun 

leerkrachten. 

Zij melden de situatie bij mij. Ik zal contact 

opnemen met het gepeste kind, de 

pester(s) en de ouders.  

We starten dan meteen het Pestprotocol. 

Hierin staan de te nemen stappen duidelijk 

beschreven. De APC probeert de situatie 

helder te krijgen, onderzoekt wat er al is 

gedaan en stelt een plan van aanpak op. 

DE leerkrachten zullen dit plan voor een 

groot gedeelte uitvoeren, maar de APC 

houdt het overzicht. In principe blijft het 

plan lopen tot de pestsituatie is opgelost. 

De stappen van het Pestprotocol in het 

kort: 

1. Gesprek met betrokken leerlingen - 

ouders van beide partijen worden 

geïnformeerd - plan van aanpak 

wordt opgesteld 

2. Termijn van 4 weken om dit plan 

uit te voeren en het pesten te laten 

stoppen. Alles wordt genoteerd in 

de leerlingdossiers. 

3. Als het pestgedrag niet stopt, volgt 

een tweede gesprek met pesters 

en hun ouders. Bij dit gesprek is 

ook de directeur aanwezig. Het 

plan wordt aangepast/opnieuw 

gemaakt. 

4. Binnen een termijn van 4 weken na 

dit gesprek moet het gedrag 

gestopt zijn. 

5. Als bovenstaande niet voldoende 

is, wordt aan de pesters interne 

schorsing opgelegd. 

6. Indien het pestgedrag na 

bovenstaande maatregelen toch 

aanhoudt, kan de school overgaan 

tot definitieve schorsing. 

We hebben als team afgesproken dat 

kinderen altijd eerst contact opnemen met 

hun leerkrachten of de contactpersoon (juf 

Trudy). U als ouder kunt wel rechtstreeks 

contact met mij opnemen. Niet alleen als 

u ouder bent van een kind dat wordt 

gepest, maar ook als u ouder van een 

pester bent! Samen willen we dit 

oplossen. U mag mij contacten door naar 

school te bellen, of mij te mailen: 

g.diepeveen@pcbdebron.nl  

Aarzel niet, we nemen elke melding van 

pesten serieus! Ons streven is dat elk 

kind zich veilig voelt op onze school! 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en vrijdag. 

September  

6 sept. Eerste schooldag 

vanaf 

13 sept. 

Startgesprekken met 

ouders én kind 

20 sept. Controle GGD 5-6 jarigen 

21 sept. Kanjerdag met ouders 

groep 7 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 
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