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Vooraf 

Inmiddels zijn we weer een aantal weken 

in dit nieuwe jaar aan het werk. We zijn blij 

dat de kinderen gewoon naar school 

mogen komen. We merken dat de 

besmettingen behoorlijk huishouden in de 

gezinnen. Sterkte en beterschap als u met 

ziekte te maken heeft!  

Wat ons nog te wachten staat is onzeker. 

Blijven wij en de kinderen gezond? Het is 

wat dat betreft een onzekere tijd waarin 

we leven en dit kan allerlei gevoelens met 

zich meebrengen. Laten we ons 

vertrouwen op God stellen, Hij is erbij! 

Geboortenieuws 

We feliciteren juf Mandalie en Willem en 

hun dochter Loïs van harte met de 

geboorte van Juda. Op het 

geboortekaartje staat een tekst uit 

Jakobus 1:17a “Elke goede gave en elk 

volmaakt geschenk is van boven en daalt 

neer van de Vader der lichten” 

Juda is 16 januari geboren. Meester 

Gerhard en Corinda zijn gisteren verblijd 

met de geboorte van Jara Christina. Daan 

heeft er nu een zusje bij. Ze wordt Jara 

genoemd. Van harte gefeliciteerd en Gods 

zegen bij de opvoeding van jullie kinderen! 

Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 17 maart staat de jaarlijkse 

internationale reken- en 

wiskundewedstrijd W4Kangoeroe 

gepland. Op De Bron zullen ook weer een 

aantal enthousiaste rekenaars meedoen. 

In de eigen groep horen de kinderen hier 

meer over.  

Naast de rekenwedstrijd is er ook een 

kleurwedstrijd. Via deze 

link https://www.w4kangoeroe.nl/kang

oeroe/application/files/4516/3645/9203

/kleurwedstrijd_2022_digitaal.pdf is de 

uitdagende 

kleurplaat te 

downloaden en te 

printen. Kleur dit 

patroon in op een 

originele, 

regelmatige en 

fraaie manier en 

lever 'm uiterlijk dinsdag 8 maart in bij juf 

Ida/groep 8. Alle ingeleverde kleurplaten 

sturen we op naar W4Kangoeroe en wie 

weet win je dan één van de 150 

prijzen. Lukt het niet om de kleurplaat te 

downloaden en te printen, vraag dan aan 

je eigen leerkracht een kopie! 

Ouderportaal ParnasSys 

Op school vinden er regelmatig 

gesprekken plaats waarbij externe 

contacten, ouders, leerkrachten en intern 

begeleiders overleg hebben over een 

leerling. 

Van deze gesprekken wordt een verslag 

gemaakt wat in het leerling dossier van de 

leerling komt te staan. 

Nieuwsbrief 

Februari 2022 
 

 
‘’De Bron voor een goede basis’’ 
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Vanaf februari gaan we als proef dit 

verslag openzetten in het ouderportaal van 

ParnasSys. Zo heeft u als ouders de 

mogelijkheid om dit verslag in te zien en 

er eventueel op te reageren. Over een 

aantal maanden zullen we evalueren of dit 

handig werkt of niet. Heeft u hier vragen 

over, dan kunt u contact opnemen met 

Wilma Grandia of Geerie Diepeveen 

Ventilatie 

Via het nieuws is bekend geworden dat er 

afspraken worden gemaakt door 

gemeente en vertegenwoordigers van het 

onderwijs over betere ventilatie in 

scholen. We juichen dit van harte toe! Op 

De Bron volgt er binnenkort een 

uitgebreider onderzoek naar de ventilatie 

in de lokalen en kantoren. Er worden 

permanente CO2-meters in de lokalen en 

kantoren opgehangen. Op deze manier 

wordt in beeld gebracht hoe de werkelijke 

ventilatie is op basis van de CO2-meting. 

We weten dan of de ventilatie wel/niet 

voldoet en welke acties er nodig zijn. Die 

acties worden vervolgens in werking 

gezet. 

Bruiloft juf Wieneke 

D.V. Vrijdag 22 april trouwt juf Wieneke 

met Thomas! Vrijdagmiddag 22 april 

hebben de groepen 5, 6 en 8 na 12.00 uur 

vrij. Wij gaan als collega’s samen met de 

kinderen van groep 7 naar de kerkdienst 

en kinderreceptie. 

Schoolplein 

De werkzaamheden op het schoolplein 

zijn nog niet helemaal afgerond. Omdat de 

speelheuvel bij controle is afgekeurd, is de 

heuvel afgezet met lint. De uitvoerder is 

nog in druk overleg met allerlei instanties 

hoe hier mee om te gaan. Werk in 

uitvoering! 

Van de nieuwe speeltoestellen en indeling 

wordt fijn gebruik gemaakt door de 

kinderen! We gaan ook nog zitplekken 

creëren die dienst gaan doen als 

“vriendenplekje”. Als kinderen geen 

maatje hebben om mee te spelen kunnen 

ze daarop gaan zitten als signaal voor 

klasgenootjes. 

Parkeren Dorpsstraat 

Bij het halen en brengen van de kinderen 

is het vaak erg druk in de Dorpsstraat. Er 

staan veel auto’s geparkeerd, vaak ook 

aan beide kanten van de weg. Hierdoor 

wordt de verkeerssituatie onoverzichtelijk 

en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan 

met bijvoorbeeld overstekende kinderen. 

We willen jullie hierbij verzoeken om zo 

kort mogelijk te parkeren in de 

Dorpsstraat. Ziet u dat het al druk is in de 

straat? Zoekt u dan een veilige 

parkeerplaats in een andere straat rondom 

de school. Zo kunnen we er met elkaar 

voor zorgen dat het veilig blijft rondom de 

school. Alvast hartelijk bedankt voor uw 

medewerking!  

Hartelijke groet, 

De verkeerscommissie 

Zendingsgeld 

Vanaf de 

zomervakantie is er 

€335,00 zendingsgeld 

opgehaald. Namens onze sponsorkinderen 

Yslanda, Eduardo en Eira willen we alle 

trouwe gevers bedanken! 
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Rapportgesprekken 

Van 21 t/m 24 februari vinden de 

rapportgesprekken plaats. Zover als 

mogelijk is spreekt u samen met uw kind 

en de leerkracht over de voortgang. U 

krijgt een bericht als de planner in Parro 

openstaat om een tijdstip te reserveren 

voor een gesprek. De kinderen krijgen op 

25 februari hun rapport mee naar huis. 

Hoofdluiscontrole 

Vanwege de huidige richtlijnen voeren de 

ouders de hoofdluiscontrole nog niet uit 

op school. Controleert u zelf geregeld de 

haren van uw kind(eren)?  In onderstaand 

filmpje laat de GGD zien hoe u dit het 

beste kunt doen.  

https://youtu.be/gQfb6S95iLQ 

Praktijkdag Kanjertraining 

24 februari, 8 maart en 12 april komt 

Neeltje Feenstra vanuit de Kanjertraining 

in de groepen praktijklessen geven. 

Leerkrachten geven van tevoren door 

welke specifieke oefening ze graag willen 

zien en vragen adviezen over gedrag van 

leerlingen en leerkrachtgedrag in 

combinatie met de Kanjertraining. Deze 

lessen duren ongeveer 1,5 uur en worden 

nabesproken met de leerkrachten. Via de 

leerkrachten krijgt u na deze lessen 

informatie over wat aan de orde is 

geweest. 

Gebedsgroep 

Het gebed van een rechtvaardige vermag 

veel, doordat er kracht aan verleend wordt 

(Jacobus 5:16b). We vinden het een groot 

voorrecht om samen te mogen bidden 

voor de school: onderwijzend personeel, 

kinderen en hun ouders. Als ook u/jij het 

verlangen hebt om met andere ouders te 

bidden voor school, dan horen we dat 

graag. Neem dan contact op met Zeina 

Bassa via 06-27403825. Of kom 

vrijblijvend langs op ons volgende 

gebedsmoment: woensdag 16 februari 

om 8.30 uur op school!    

Nieuwsbrief Spel& 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van 

Spel& waarin activiteiten worden 

aangeboden voor de komende maanden.  

Voorschool 

Thema 

Al een paar weken werken wij over het 

thema ‘de Winter’. We ontdekken met 

elkaar hoe leuk dit seizoen is! Omdat het 

winterse weer op zich laat wachten, halen 

we de winterse sfeer naar binnen toe. We 

knutselen, zingen, spelen spelletjes en 

lezen boeken over dit thema. 

 

Afscheid Hetty 

Op vrijdag 28 

januari heeft juf 

Hetty afscheid 

genomen van de 

voorschool. We 

hebben er een 

gezellige 

ochtend van 

gemaakt. Juf 

Hetty trakteerde 

op cake met slagroom en smarties, ze 

kreeg een cadeautje van de kinderen. De 

kinderen kregen van haar een schud-ei en 

daarmee hebben we nog muziek gemaakt. 

We wensen juf Hetty veel plezier op de 

voorschool in Hedel.  

Mieke Katerberg vervangt juf Hetty. 

Welkom Mieke en we wensen je een 

goede tijd toe op De Bron.  

 

https://youtu.be/gQfb6S95iLQ


 PCB De Bron  

Bijlage 

-Nieuwsbrief Spel& 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag en vrijdag. 

Februari  

16 febr. Gebedsgroep 

21-24 febr. Rapportgesprekken 

25 febr. Praktijkdag 

Kanjertraining 

25 febr. Rapporten mee 

28 febr - 4 

mrt.               

Voorjaarsvakantie 

Maart  

7 mrt. Ds. Voets op school 

voorbereiding biddag 

met groep 1,3,5, en 7 

8 mrt. Praktijkdag 

Kanjertraining 

9 mrt. Biddag 

14-15 mrt.   Leefstijllessen 

Chris&Voorkom in 

groep 8 

16 mrt. Gebedsgroep 

17 mrt. Kangoeroewedstrijd 

22 mrt.  Gastles Halt – online 

veiligheid in groep 8 

24 mrt.             Juf Rianne 25 jaar in 

dienst! 

28 mrt.             Feest juf Rianne 

 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 


