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Vooraf 

De kinderen gaan nu ruim een week 

naar school en we hebben met elkaar 

een goede start kunnen maken. In 

deze nieuwsbrief ontvangt u nog wat 

aanvullende informatie. 

Parro gebruik 

Absenties 

Vanaf nu is het mogelijk om via de app 

Parro een ziekmelding of een absentie 

door te geven. Op deze manier hoeft u 

niet naar school te bellen. U vindt deze 

functie in het groepenscherm van 

Parro. Tik op ‘absentie melden’. 

Vervolgens worden er enkele 

gegevens van de absentie gevraagd. 

Ook is er een verwijzing te vinden naar 

het bijzonder verlof-aanvraagformulier 

van school. U kunt van tevoren in de 

schoolgids van school checken of uw 

aanvraag onder bijzonder verlof valt. 

De schoolgids vindt u op de website 

van school. 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief gaan we voortaan via 

Parro versturen. Er is voor dit doel een 

speciale groep in Parro in gebruik 

genomen: ‘De Bron algemeen’. U krijgt 

via de mail een uitnodiging om uzelf 

aan deze groep te koppelen. In de 

meeste gevallen zal dit automatisch 

gaan. Als u koppelt, kunt u de 

nieuwsbrieven lezen via Parro binnen 

de groep ‘De Bron algemeen’. Déze 

nieuwsbrief wordt nog via mail 

gestuurd en zal ook via Parro verstuurd 

worden zodat u meteen kunt zien of 

de koppeling is gelukt. Bij vragen kunt 

u contact opnemen met meester 

Gerhard. 

 

Kanjertraining 

Op D.V. dinsdag 21 september 

vervolgen we het groepstraject van de 

Kanjertraining in groep 7 met een 

Kanjerdag. We verwachten van ieder 

kind één ouder. Mocht u onverhoopt 

echt niet kunnen komen, dan mag 

iemand anders komen, die nauw 

betrokken is bij de opvoeding van uw 

kind. Het is eventueel mogelijk om in 

de lunchpauze als ouder/ betrokkene 

te wisselen. We houden rekening met 

de huidige coronamaatregelen. U bent 

welkom vanaf 08.20 uur en kunt 

plaatsnemen in het computerlokaal van 

de school, samen met uw kind. Om 
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‘’De Bron voor een goede basis’’ 
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08.30 uur starten we de Kanjerdag, 

samen met juf Wieneke en Neeltje 

Feenstra. Denkt u aan uw 

lunchpakket? We hopen op een goede 

opkomst en een fijne, leerzame dag! 

Holmwoods 

Met ingang van dit schooljaar gaan we 

werken met een nieuwe methode voor 

Engels: ‘Holmwoods’. Vorig jaar 

hebben we al even geoefend met 

Holmwoods dus wie weet heeft u al 

iets voorbij zien komen. Holmwoods 

gaat uit van ‘leren door te doen’. De 

leerlingen krijgen veel input, ze 

oefenen zelfstandig en met de 

originele werkvormen én materialen in 

de klas is het actief gebruik van Engels 

gegarandeerd. Voor groep 1 t/m 4 

leggen we spelenderwijs de basis van 

het Engels. Per leerjaar zijn er vijf 

thematische prentenboeken. Vanaf 

groep 5 is er ‘Tweens’. Dat is een 

avontuurlijke methode voor Engels. 

Online werken de leerlingen op hun 

eigen niveau en tempo. In de klassen 

werken zij met adventure books. Het 

mooie aan de methode voor groep 5 

tot en met 8 is dat we daarbij 

groepsdoorbrekend kunnen werken. 

Tijdens Engels werkt iedereen op zijn 

eigen niveau in plaats van in zijn eigen 

groep. Praktisch houdt dit in dat we 

elke woensdag de laatste drie kwartier 

de groepen 5 t/m 8 door elkaar mixen 

tot 4 nieuwe niveaugroepen.  

 

Informatieavond 

De informatieavond aan het begin van 

het schooljaar komt dit schooljaar te 

vervallen. 

De informatie van de groepen 1 tot en 

met 7 ontvangt u via Parro. 

 

De ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 

krijgen via de leerkracht een 

uitnodiging voor een fysieke 

informatieavond. 

In de toekomst blijven we dit 

voortzetten. 

Gesprekkencyclus 

Dit jaar starten we schoolbreed met 

een vernieuwde gesprekkencyclus.  

Vorig schooljaar hebben de groepen 

vier en vijf via een pilot 

kindgesprekken gevoerd. Deze pilot is 

binnen het team geëvalueerd en we 

hebben besloten om de 

kindgesprekken schoolbreed uit te 

gaan voeren. We hopen op deze 

manier de betrokkenheid en het 

eigenaarschap van kinderen te 

vergroten. In de bijlage leest u hier 

meer over.  
 

Kriebel ouders gevraagd 

Na elke vakantie worden de kinderen 

gecontroleerd op hoofdluis door de 

kriebelmoeders. 

Het is fijn om dit met zoveel mogelijk 

moeders te kunnen doen. Dan is het 

eerder klaar en als je een keer niet 

kunt is dat niet zo erg. 

Heeft u tijd om te helpen? 

Opgeven kan bij Gerdine Haasakker 

(06-20766701). 
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Psalmenrooster 

In de bijlage vindt u het 

psalmenrooster voor dit schooljaar. 

Zo kunt u ook thuis met uw kind de 

psalm oefenen. 

Leerlingenraad 

Volgende week zijn er in de groepen 5 

t/m 8 verkiezingen voor de 

leerlingenraad. 
De leerlingen mogen zich hiervoor 

opgeven. Ze houden dan een korte 

presentatie over wat ze belangrijk 

vinden. 

De leerlingen die vorig jaar in de 

leerlingenraad zaten zijn herkiesbaar 

als ze dat willen. 

De nieuwe leerlingenraad krijgt begin 

oktober een masterclass van juf Trudy.  

Er wordt 5 keer per jaar na schooltijd 

vergaderd. We hopen op enthousiaste 

leerlingen die mee willen denken over 

het doen en laten op school. 

Kids Art Club 

In de bijlage leest u meer over de Kids 

Art Club in Bruchem. 

Kinderen kunnen hier hun creativiteit 

ontwikkelen. 

Voorschool 

Nieuws uit de voorschool 

Wat gezellig om iedereen weer na de 

vakantie te zien! Er zijn een paar 

nieuwe kinderen gestart, welkom! 

We zijn gestart met het thema: 

‘Welkom Puk!’ Samen met Puk 

ontdekken we de klas. Wat is er 

allemaal te doen? We leren om samen 

te spelen en ook weer op te ruimen. 

We knutselen aan de tafel en zijn 

natuurlijk ook lekker buiten te vinden. 

Binnenkort start een nieuw thema: 

‘Puk; ik ben een kunstenaar.’ Daarover 

kunt u later meer lezen. 

 

 

Schoolplein 

De kinderen hebben zich al heerlijk 

vermaakt op het nieuwe schoolplein! 

Er wordt door de kleuters verlangend 

uitgekeken om de speelheuvel te 

kunnen beklimmen. Ze moeten nog 

even geduld hebben, want de 

grasmatten zijn nog niet helemaal 

goed geworteld. De klimboom wordt 

benut om op te lopen en te hangen en 

de kinderen kunnen door middel van 

een kleed snel een hut bouwen. De 

grond rond de klimboom wordt beplant 

zodat het een soort ‘struinbos’ gaat 

worden. 

De stroken die u in de bestrating ziet 

zijn gemaakt om het regenwater op te 

vangen. Deze keuze heeft te maken 

met de ontvangen subsidie van de 

Provincie Gelderland en de gemeente 

Zaltbommel. De bedoeling is dat het 

regenwater zoveel mogelijk op eigen 

grond blijft en bij een hevige bui zakt 

het water op deze manier sneller naar 

de grond. Na verloop van tijd wordt 

deze ondergrond vaster.  
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Deze week gaat onze gymdocent de 

kinderen de regels van pannakooi 

voetbal uitleggen. De 

bovenbouwgroepen gaan een 

verdeling maken, zodat de kinderen in 

de pauzes in de pannakooi kunnen 

voetballen.  

Op het achterplein komt bij de 

buitenlesplek nog een schoolbord te 

hangen en in de pergola komt nog een 

schaduwdoek. In de herfstvakantie 

komen er twee nieuwe speeltoestellen 

in hout-look op het voorplein en er 

wordt beplant op zowel het voorplein 

als het achterplein. 

Bijlages 

Psalmenrooster 

Gesprekkencyclus 

Kids Art Club 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Wekelijks op maandag, dinsdag en 

vrijdag. 

September/oktober  

13-17 sept. Startgesprekken 

met ouders én 

kind 

15 sept. Gebedsgroep 

20 sept. Informatieavond 

groep 8 

21 sept. Kanjerdag groep 

7 met ouders 

5-12 okt.         Hugo de 

Grootlessen 

12 okt.            Ouderavond 

groep 7 

14 okt.    Excursie groep 

2 

14 okt.  Excursie groep 

4 

20 okt. Gebedsgroep 

25-29 okt. Herfstvakantie 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 

 


