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Vooraf 

De decembermaand is alweer 

aangebroken! We zijn blij en dankbaar dat 

de lessen door kunnen gaan op De Bron. 

Er zijn kinderen en ouders, die ervaring 

hebben gekregen met wat het betekent 

om in quarantaine te moeten. Dat vraagt 

veel van ons geduld. We hopen dat u 

aangeeft als het moeilijk wordt en u hulp 

nodig heeft, want we denken graag met u 

mee. 

Midden in deze Coronacrisis leven we toe 

naar het Kerstfeest. De voorbereidingen 

zijn in volle gang. Binnen de huidige 

maatregelen maken we er voor de 

kinderen een mooie kerstviering van! 

Meer informatie hierover krijgt u via Parro.  

Bij God onze Vader vinden we rust en 

zekerheid. Bij Hem vinden we vergeving 

en troost. We bidden om wijsheid en 

kracht in deze onzekere tijd.  

Alle gezinnen die te maken hebben met 

ziekte en zorgen wensen we heel veel 

sterkte toe.  

Dankdag en brunch 

Op 2 november kwam de dominee in 

verschillende groepen langs om te 

vertellen over Noach en om te bespreken 

waar we de Heere voor kunnen danken 

tijdens de dankdagdienst. De dag erna 

hebben we met de school dankdag 

gevierd. We kijken terug op een mooie  

 

dag, waarin we in de ochtend een fijne 

kerkdienst hebben gehad. Dit jaar hebben 

we ervoor gekozen om met de groepen bij 

elkaar te zitten. Dit ging erg goed en gaan 

we de komende jaren voortzetten. De dag 

hebben we afgesloten met een gezellige 

brunch in de klassen. De kinderen hebben 

ervan genoten.  

Wonderlijk gemaakt  

De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ heeft 

een vernieuwing gekregen met meer 

onlinemateriaal. We gaan hiermee 

werken. De belangrijkste boodschap is dat 

elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij 

voelt, meemaakt en doet.  

Leerlingenraad 

Uit een eerdere 

vergadering 

kwam naar voren 

dat de leerlingen 

graag een tosti-

ijzer wilden voor 

in de klas. Vorige week zijn de tosti-ijzers 

binnengekomen. De leerlingen kunnen nu 

zelf een tosti maken in hun eigen groep. 

Ook zijn er afvalbakjes met deksels in de 

toiletten van groep 7 en 8 gekomen. 

Op donderdag 16 december is de 

volgende leerlingenraad vergadering.  
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Pietenfeest 

Vandaag 

hebben 

we met 

elkaar het 

pietenfeest gevierd op school. De pieten 

kwamen met een prachtige oldtimer aan. 

De Voorschool en de groepen 1 t/m 4 

kregen bezoek van de pieten in de klas. 

De kinderen hebben een mooi cadeautje 

gekregen en natuurlijk heerlijke 

pepernoten. In de bovenbouw hadden de 

kinderen prachtige surprises voor elkaar 

gemaakt.  

Via Parro kunt u de foto’s bekijken. 

Inschrijven nieuwe 

leerlingen 

Wordt uw kind in het komende schooljaar 

(2022-2023) 4 jaar? Denkt u er dan aan om 

uw zoon/dochter op tijd aan te melden? 

Dit kan door contact op te nemen met 

school via 0418-642387 of via 06-

42796421. U kunt ook een mail sturen 

naar: algemeen@pcbdebron.nl 

Bij oudste kinderen vindt er een 

kennismakingsgesprek plaats. Heeft u al 

kinderen op De Bron dan kunt u een 

aanmeldformulier downloaden via de site, 

of ophalen via school.  

Let u erop dat wanneer uw kind gebruik 

maakt van de Voorschool, uw kind niet 

automatisch ingeschreven is op onze 

school? 

Kent u nog andere peuters in uw 

omgeving die mogelijk interesse hebben 

in onze school? Stuur dit berichtje dan 

gerust door. Alvast hartelijk bedankt! 

Zending 

Samen maken wij het 

verschil voor kinderen 

die opgroeien in 

armoede. Via Woord en Daad sponsort De 

Bron deze drie kinderen: Yslanda Cine uit 

Haïti, Eduardo Abraham Montecinos 

Ardón uit Guatemala en Eira Méndez 

Romero ook uit Guatemala. In elke groep 

staat een spaarbusje waar de kinderen op 

maandag geld in kunnen doen. Met dit 

geld kunnen onze sponsorkinderen naar 

school, ontvangen ze maaltijden en 

medische zorg. Ook ontvangt hun familie 

steun. Alvast hartelijk bedankt! 

Parro 

In de afgelopen tijd hebben we een 

wijziging in de privacy-voorkeuren 

doorgevoerd. Wilt u daarom de privacy-

voorkeuren checken? U kunt dat wijzigen 

via Parro. Ga daarvoor naar het 

groepenscherm, tik op ‘privacy 

voorkeuren’ en selecteer daarna per kind 

wat uw voorkeuren zijn, via de stipjes op 

het potloodje achter het kind. Voor meer 

en uitgebreidere informatie zie: 

https://bit.ly/3a7e59g 

Schoolontwikkeling 
De vaardigheden van leerkrachten zijn van 

groot belang. Om te blijven werken aan 

kennis en vaardigheden volgt het team 

(na)scholing.  

Via de SCOB-academie is er een 

gevarieerd scholingsaanbod waar 

leerkrachten zich op in kunnen schrijven. 

Deze scholing vindt op woensdagmiddag 

plaats. Deskundigen geven op zo’n 

moment informatie over een bepaald 

thema. Enkele thema’s die dit schooljaar 

aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het 

werken in hoeken, ICT, communicatie met 

ouders, gedrag bij kinderen van 4-12 jaar, 

mailto:algemeen@pcbdebron.nl
https://bit.ly/3a7e59g
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rekendidactiek, hoogbegaafdheid, 

bewegend leren, mediawijsheid, hechting. 

Voor elk wat wils! 

Als team volgen we een bijscholing over 

ons rekenonderwijs. In november hebben 

alle collega’s een instructieles rekenen 

gegeven waarbij een rekenspecialist heeft 

geobserveerd. Deze lessen zijn 

nabesproken en collega’s hebben naar 

aanleiding van deze observatie een 

leerdoel geformuleerd waar ze in de loop 

van het jaar aan gaan werken. We 

koppelen hieraan collegiale consultaties.  

Woensdagmiddag 1 december hebben we 

onze tweede nascholing rekenen gevolgd. 

Niet alleen de kinderen leren, maar wij 

ook! We werken samen, we leren samen, 

we zijn een lerende school. 

Verdeling kinderen groep 0 

– 1 – 2 

Gezien het feit dat groep 0-1 dit schooljaar 

volstroomt tot minimaal 38 kinderen, 

hebben we als leerkrachten en MT 

nagedacht over de meest wenselijke 

oplossing. Een groep van 38 leerlingen 

vinden we namelijk te veel. 

We hebben hierbij vooral gekeken naar 

wat voor de kinderen het beste is. 

Om de duidelijkheid, rust en structuur te 

kunnen waarborgen zijn we tot de 

volgende oplossing gekomen: 

Een combinatie groep 1-2; leerkrachten 

Marjory en Mirthe  

Een combinatie groep 0-1; leerkrachten 

Arja en Jantine 

Dit houdt in dat vanaf maandag 10 januari 

8 leerlingen van groep 1 les gaan krijgen in 

het lokaal van groep 2. Zij vormen dan de 

combinatiegroep 1-2.  

Voor de overige leerlingen van groep 1 

verandert er niets. De leerlingen die 4 jaar 

worden stromen in bij de combinatiegroep 

0-1. 

Vanuit de MR 

Afgelopen dinsdagavond is er weer een 

MR vergadering geweest. Tijdens de 

vergadering hebben we het onder andere 

gehad over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus. We hebben als MR de 

recente ontwikkelingen gevolgd en we 

hebben het gehad over de maatregelen 

die nu op school gelden. We willen 

hierover ook graag met de ouders in 

gesprek blijven. 

Ook hebben we als MR meegedacht over 

de verdeling van de leerlingen in de 

groepen 0/1/2, omdat groep 1 te vol zou 

worden in de loop van het schooljaar. We 

zijn betrokken geweest in het maken van 

de keuzes. 

Heeft u als ouder een vraag voor de MR? 

Neem dan gerust contact op met Sander 

Bel of Dominique Ronner. Of stuur een 

mailtje naar mr@pcbdebron.nl 

Ook willen wij vanuit de MR een 

herhaalde oproep doen. U kunt zich als 

ouder verkiesbaar stellen voor de MR. Als 

er één of meerdere kandidaten zijn, volgt 

er een verkiezing. De uiterste datum van 

reageren is 10 december. Dient niemand 

zich aan, dan zal Dominique Ronner 

automatisch verkozen worden voor de 

volgende vier jaar.  

Fruitdagen 

We hebben 

begrepen dat er 

verwarring heerst 

over de fruitdagen. 

Hierbij de afspraken 

zoals die in de schoolgids staan vermeld: 

mailto:mr@pcbdebron.nl


 PCB De Bron  

Op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag nemen de kinderen brood 

en/of fruit mee naar school. Op vrijdag is 

de keuze vrij, al stellen wij ook dan een 

gezond tussendoortje zeer op prijs.  

Afscheid juf Liesbeth 

Ruim 20 jaar heeft juf Liesbeth de Heer bij 

ons op De Bron gewerkt.  

Helaas gaat ze ons per 1 januari 2022 

verlaten om dichter bij huis te gaan 

werken. 

We vinden het erg jammer dat ze 

weggaat, want juf Liesbeth is een fijne 

collega om mee samen te werken en een 

goede juf voor de kinderen. 

Liesbeth, bedankt voor je inzet en we 

wensen je veel zegen en plezier toe in je 

nieuwe baan! 

De vacature die hierdoor is ontstaan 

hebben we intern kunnen invullen: Juf 

Jantine gaat naast haar taak in groep 1, de 

taak van juf Liesbeth overnemen.  

Verlof juf Mandalie en juf 

Ida 

Juf Mandalie gaat de week voor de 

kerstvakantie met verlof en juf Ida komt 

na de kerstvakantie weer terug van verlof. 

We wensen juf Mandalie een goed 

zwangerschapsverlof toe en bidden voor 

een voorspoedige bevalling en gezonde 

baby. 

We heten juf Ida weer van harte welkom 

toe, fijn dat je weer komt werken! 

Juf Ida staat maandag en dinsdag voor 

groep 8 en juf Julia woensdag tot en met 

vrijdag.  

Kerstviering 

Alle groepen hopen op D.V. 

donderdagmiddag 23 december het 

kerstfeest te vieren in de eigen klas. We 

hebben hiervoor een mooi 

kerstprogramma gemaakt. Na afloop 

krijgen de kinderen een tasje met hun 

boek en wat extra’s mee naar huis! We 

hopen zo samen een fijn kerstfeest te 

vieren! https://youtu.be/HAoiLo8NxCY 

Omdat de viering in de middag plaats 

vindt starten we de volgende dag gewoon 

om 8.30 uur. Alle groepen zijn om 12 uur 

uit. 

 
 

Integrale vroeghulp van 

Buurtzorg jong 

Bent u bezorgd over de ontwikkeling of 

het gedrag van uw kind, maar u weet niet 

wie u daarbij kan helpen? Zegt uw gevoel 

dat er iets met uw kind aan de hand is, 

maar weet u niet precies wat?  

Wacht niet af en bespreek uw vragen en 

zorgen met de mensen van Integrale 

Vroeghulp. Juist als uw kind jonger dan 7 

jaar is, zijn zij ervoor uw kind en voor u. 

In de bijlage kunt u hier meer over lezen. 

https://youtu.be/HAoiLo8NxCY
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Studiedag vervalt 

Op woensdag 26 januari staat de SCOB-

studiedag gepland. Vanwege de huidige 

maatregelen is deze geannuleerd en 

wordt dit een 

‘gewone’ 

schooldag. 

Zelftesten leerlingen 

Er is een advies gegeven om leerlingen 

van groep 6, 7 en 8 twee keer per week, 

thuis, preventief te testen. 

Om hier wel of geen 

gebruik van te maken laten 

we bij u als 

ouder/verzorger. 

We krijgen in de week van 

6 t/m 10 december een basisvoorraad 

zelftesten voor leerlingen. 

Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u 

contact opnemen met de leerkracht van 

uw kind. 

Die zal vervolgens zelftesten meegeven 

aan uw kind.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 

www.zelftesteninhetonderwijs.nl. 

Nieuw advies per 3-12-2021: 

zelftest bij corona-achtige 

klachten 
Wanneer uw kind klachten heeft die 

wijzen op corona kunt u een zelftest 

afnemen. 

Bij een negatieve zelftest mag uw kind 

naar school komen als uw kind fit genoeg 

is. Als de klachten aanhouden op de 

tweede dag, is het advies om een dag 

later weer een zelftest te doen. Bij een 

positieve zelftest gaat uw kind in isolatie 

en maakt u een afspraak bij de GGD. 

Communiceert u dit goed met de 

leerkracht, dan kan voorkomen worden 

dat we u bellen met de vraag uw kind op 

te halen in verband met klachten. 

Let op: als iemand in quarantaine zit, dan 

kan de zelftest niet gebruikt worden als 

vervanging voor de ‘dag 5-test’ 

Zie voor meer info de bijlage. 

Voorschool 

Vandaag hebben we het pietenfeest 

gevierd. Er kwamen twee pieten op 

bezoek in de klas. Dat was best spannend 

maar wel heel erg leuk. We hebben een 

mooi cadeau voor op de groep gekregen 

waar we met z’n allen mee kunnen 

spelen.  

Nu gaan we richting het Kerstfeest. We 

zullen veel mooie kerstliedjes zingen en 

fijn naar het  

kerstverhaal gaan luisteren. We hopen dat 

het een mooi kerstfeest zal gaan worden 

voor iedereen. 

Bijlages 

-Integrale Vroeghulp 

-Nieuwsbrief GGD 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag en vrijdag. 

December  

15 dec. Gebedsgroep 

23 dec. Kerstviering alle 

groepen (middag) 

24 dec. Alle groepen 12 uur uit 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 

http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/

