Nieuwsbrief
Februari-Maart 2022
‘’De Bron voor een goede basis’’
de kerkdienst voor te bereiden. Het thema
is: “Blijven bidden”, vanuit Daniël 6:1-29.

Vooraf
De afgelopen week hebben de
rapportgesprekken plaatsgevonden en in
groep 8 zijn alle adviesgesprekken
inmiddels afgerond. Er is de afgelopen
weken hard gewerkt!! Vanaf deze plaats
een compliment voor het team van De
Bron. Ze hebben de afgelopen periode
laten zien dat ze in alle hectiek er met
elkaar de schouders onder hebben gezet,
zodat het onderwijs zoveel mogelijk
doorgang kon vinden, ondanks uitval door
ziekte of andere omstandigheden. Wat
een topteam! De onderlinge sfeer is goed
en daar ben ik dankbaar voor.
Nu is het tijd om even een pas op de
plaats te maken en een weekje rust te
nemen. We wensen iedereen een goede
vakantie toe en hopen de kinderen op 7
maart weer te zien.
Voor alle data die in deze nieuwsbrief
worden genoemd geldt: zo de Heere wil
en wij leven.

Biddag
9 maart gaan de
groepen 3-8 naar de
biddagdienst die
begint om 10.30 uur.
U bent hierbij van
harte welkom!
Dominee Voets komt
op maandagochtend 7 maart de groepen
1, 3, 5 en 7 bezoeken om met de kinderen

De kleuters kunnen door ouders
opgehaald worden als u samen met uw
kleuter naar de kerk wilt gaan. Graag even
doorgeven aan de juffen.

Vakantierooster 2022-2023
Hierbij alvast het vakantierooster voor het
volgende schooljaar:
Herfstvakantie

24 t/m 28
oktober 2022

Kerstvakantie

26 december
2022 t/m 6
januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 t/m 24
februari 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5
mei 2023

Hemelvaartsdag plus
één dag

18 & 19 mei
2023

Tweede pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 28
augustus 2023

Nader te bepalen

Twee
studiedagen
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Groep 3-8:

Feest juf Rianne

28 maart hebben we een feestje op
school, juf Rianne werkt dan 25 jaar in het
onderwijs.
Met de groepen 1-8 gaan we er voor haar
een feestelijke dag van maken. Het is
belangrijk dat uw kind wel gewoon voor
beide pauzes eten en drinken meeneemt.
Denken jullie nog aan de bijdrage van de
gezinnen voor deze dag?

De gespreide binnenkomst van leerlingen
vanaf 8.20 uur bevalt goed! De kinderen
komen rustiger binnen en er is meer
ruimte voor aandacht voor de leerlingen.
Een bijkomend voordeel is dat de les om
8.30 uur kan starten. Uw kind kan na de
vakantie via de gele deur (bij het
fietsenhok) of via de hoofdingang naar zijn
of haar klas lopen.
Omdat na de vakantie de 1,5 meter
afstandsregel vervalt zijn ouders van harte
welkom bij de praktijklessen van de
Kanjertraining op 8 maart en 12 april. Zie
verder deze nieuwsbrief onder het kopje
‘Kanjertraining’.
Alle ‘Bouw’lessen (ondersteuning lezen)
gaan na de vakantie weer door.

Alvast vriendelijk bedankt voor alles!
Groet van de feestcommissie

De groep doorbrekende lessen van Engels
worden na de vakantie weer opgepakt.

Versoepelde maatregelen
Groep 1-2:

Nieuws vanuit de MR

De kleuterjuffen hebben ervaren dat door
de huidige manier van brengen, de start
van de dag rustiger verloopt voor
kinderen. Daarnaast begrijpen we dat het
voor u fijn is om uw kind in de klas te
brengen en in de klas een kijkje te nemen.
Daarom starten we als proef een
tussenvorm:
Op maandag en vrijdag kunt u uw kind
vanaf 8.20 uur in de klas brengen. Probeer
het afscheid kort te houden. Wilt u graag
bijpraten met andere ouders dan willen
we u vragen dat buiten te doen, zodat we
de rust in de groep kunnen waarborgen.
Op dinsdag, woensdag en donderdag
wordt uw kind bij het hek opgevangen
door de juffen.
Na zes weken wordt deze vorm
geëvalueerd. We kijken dan met name
wat het beste is voor de kinderen. Heeft u
input, dan horen we dat graag!

Dinsdagavond 15 februari hebben we als
MR met elkaar vergaderd.
Trudy heeft in de vergadering verteld over
het rekenimplementatietraject dat aan de
gang is op school. Dit jaar is het
rekenonderwijs een speerpunt. Er zijn
observaties in de klassen bij de
rekenlessen en die worden nabesproken
met de leerkrachten om zo nog beter
onderwijs te kunnen geven. Ook gaan de
leerkrachten soms even bij elkaar op
bezoek tijdens de rekenlessen om
ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te
geven. Er zal ook een studiedag voor het
personeel zijn die gaat over het
rekenonderwijs.
Daarnaast wordt de vrijwillige
ouderbijdrage opnieuw bekeken door de
GMR. Er wordt input gevraagd aan de
lokale MR en daar gaat de GMR
vervolgens mee verder.

PCB De Bron

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
het jaarverslag van de MR van cursusjaar
2020/2021. Hierin wordt kort beschreven
wat er in dit jaar is besproken door de MR.
En waar de MR bij betrokken is geweest.

ter vervanging van Zeina Bassa. Mocht je
vragen aan ons hebben, een gesprek
willen om informatie uit te wisselen of iets
aan ons willen meegeven? Benader gerust
een van ons.

Kanjertraining

Groeten, Jeroen Weijer, Dirk-Jan
Huisman, Prisca Baas en Janny Olieman
(oliem100gmail.com of 06-21976827)

Op dinsdag 8 maart en dinsdag 12 april
komt Neeltje Feenstra vanuit
Kanjertraining praktijklessen geven in de
groepen 1, 2, 4, 5 en 8.
Omdat de coronamaatregelen versoepeld
zijn, mogen we
nu ook ouders
uitnodigen om
deze lessen bij
te wonen. De
lessen vinden
plaats in de
eigen klas.

Het gaat om de volgende tijden:

Dinsdag 8 maart 2022
09.00 - 10.00 uur: groep 2
10.30 - 12.00 uur: groep 4
12.30 - 14.00 uur: groep 8

Dinsdag 12 april 2022
•
•
•

groep 8
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart
volgen de leerlingen van groep 8 de
weerbaarheidsinterventie LEV2Live. Aan
de hand van rollenspellen, filmpjes,
knutsel- en schrijfopdrachten en
groepsgesprekken komt een trainer van
Stichting Chris & Voorkom! verschillende
thema’s bespreken.

LEV is het
Hebreeuwse
woord voor
“hart”. LEV
gaat over wie
je bent en
wat je ten
diepste
beweegt.
Leerlingen
hebben lef
nodig voor
het maken van gezonde keuzes.

Als u de les wilt bijwonen, kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht.

•
•
•

Leefstijllessen LEV2live in

09.00 - 10.00 uur: groep 1
10.30 - 12.00 uur: groep 5
12.30 - 14.00 uur: groep 4

Identiteitscommissie
De identiteitscommissie van onze school
adviseert de school over de christelijke
identiteit. 8 februari zijn we weer met
elkaar in gesprek geweest. We zijn blij om
twee nieuwe leden te verwelkomen. Het
gaat om Dirk-Jan Huisman ter vervanging
van Henk-Jan van Ooijen en Prisca Baas

Leerlingen in de bovenbouw staan op
een belangrijk punt in hun leven; de
puberteit dient zich aan en daardoor
komen ze voor steeds meer keuzes te
staan. LEV2live versterkt de
weerbaarheid van leerlingen en helpt
hen om hun eigen overtuiging te laten
vormen. Het programma prikkelt hen en
is ervaringsgericht waardoor de
betrokkenheid groot is. De leerlingen
leren vaardigheden die goed te pas
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en wijsheid voor het bestuur, directie,
leerkrachten, MR, ouders en de kinderen.
Komt u/jij onze gebedsgroep (eenmalig)
versterken… GRAAG, voel je altijd
welkom! Wilt u/jij wat meer informatie?
Bel Zeina Bassa 0627403825

komen wanneer ze op de middelbare
school zitten.

Gastles online veiligheid
van Halt
Op 22 maart heeft groep 8 een gastles
van Halt. Steffi van de Berg komt dan
vertellen over ‘online veiligheid’. We
zoeken met elkaar uit wanneer je te ver
gaat op internet.

Schoonmaak

Dit doen we door een aantal
waargebeurde verhalen te onderzoeken.
We bespreken met de leerlingen wat er is
gebeurd, of het strafbaar is, wie het
slachtoffer is en welke straf de dader
krijgt. Op die manier leren de leerlingen
dat niet alles even onschuldig is en wat de
gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook
bespreken we met de leerlingen hoe ze
kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie
terecht komen en wat ze kunnen doen als
dat toch gebeurt.

Leerlingenraad
Op donderdag 10 maart gaat de
leerlingenraad weer vergaderen. De
groepen 5 t/m 8 zullen dan weer met
nieuwe punten komen, die we tijdens de
vergadering kunnen bespreken.

GGD
In de bijlage leest u meer informatie over
de ontwikkeling van het zien van uw kind.

Gebedsgroep
Op woensdag 16 maart om 8.30 uur (tot
uiterlijk 9:15 uur) komen wij als
gebedsgroep bij elkaar om te bidden voor
de school. Dit keer komen we weer
samen op school! We bidden voor veel
zaken, denk aan: het werk van de school,
de vieringen, de gezondheid van iedereen

We zijn dringend op
zoek naar een
schoonmaakster. Heeft
u belangstelling om 2
uur per dag van 15.0017.00 uur te komen
poetsen op school dan
kunt u zich melden bij
ondergetekende.

Schoolplein
In de voorjaarsvakantie wordt er aan het
schoolplein gewerkt. We hopen dat na de
vakantie de speelheuvel speelklaar zal zijn
en dat alle losse eindjes worden
afgewerkt!

Extra helpende handen in
groep 1
Gülüşan Zünbül (moeder van Merve uit
groep 6) is elke woensdag in groep 1
aanwezig.
Gulüsan is in het land van herkomst juf
geweest.
Ze speelt spelletjes met de kinderen, helpt
de juffen met hand- en spandiensten en
leert daarbij de Nederlandse taal wat
beter.
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Voorschool

Planning

We hebben hard
gewerkt over de winter
de afgelopen weken.
Zo hebben we o.a.
warme chocomelk met
slagroom en warme
wanten geplakt. We
hebben buiten een
zand “sneeuwpop”
gemaakt in de zandbak. Ook zijn we aan
het schaatsen geweest en hebben we
binnen met echt ijs gespeeld. Brrr wat
was dat koud.

Aanwezigheid Trudy van der Wal:
Maandag, dinsdag en vrijdag.

Thema
Na de voorjaarsvakantie gaan we werken
over Moppereend.
Eend is mopperig. Haar vijver is
opgedroogd en ze wordt achtervolgd door
een klein grijs wolkje. Kunnen hond,
varken, schildpad, geit
of konijn haar
opvrolijken?? We zullen
eens gaan kijken of dit
allemaal gaat lukken.
Van dit speelse
boerderijverhaal word
je vanzelf vrolijk!

Maart
28 febr. – 4
mrt.
1 mrt.
7 mrt.
8 mrt.

9 mrt.
14-15 mrt.
16 mrt.
17 mrt.
22 mrt.
28 mrt.

Voorjaarsvakantie
Plein werkzaamheden
Ds. Voets in groep 1, 3,
5, en 7 i.v.m. biddag
Praktijkdag
Kanjertraining groep 2,
4 en 8
10.30 uur biddagdienst
Leefstijl les Chris &
Voorkom in groep 8
Gebedsgroep
Kangoeroewedstrijd
Gastles Halt – online
veiligheid – groep 8
Feest! Juf Rianne 25
jaar in dienst

Een fijne vakantie en een hartelijke groet,
mede namens het team,
Trudy van der Wal

Brengen en halen op de voorschool
Na de voorjaarsvakantie mag u uw kind
weer binnen brengen.
U mag met uw kind de jas ophangen aan
de kapstok. De tas mag u op het tafeltje
bij de deur zetten. Voor de rust op de
groep willen we u vragen om bij de deur
van de klas afscheid te nemen. Het
ophalen mag ook bij de deur van de klas.
Voor meer info zie hiervoor de ouderapp
van de voorschool.

Bijlagen
-GGD
-Jaarverslag MR 2020-2021
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