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Vooraf 
We leven toe naar het Paasfeest! 

Binnen de groepen wordt aandacht 

geschonken aan de paasverhalen. Hij voor 

mij! https://youtu.be/yDH2nNC3OLo 

3 juni hopen we het pinksterfeest 

gezamenlijk in de kerk te vieren. 

We mogen terugkijken op een periode 

waarin de school steeds meer ging leven. 

We zien meer ouders in school en hebben 

een geslaagde sponsorloop en 

stroopwafelactie voor Oekraïne kunnen 

houden. We hebben het 25-jarig jubileum 

van juf Rianne gevierd. Ook hebben we 

het schoolbrede project “landschappen” 

door middel van een Kijkavond af kunnen 

ronden. Heel fijn om de betrokkenheid van 

ouders en het enthousiasme van 

leerlingen hierin terug te zien. Na de 

paasdagen hebben we nog een week 

school. De vakantie start met de bruiloft 

van juf Wieneke. De kinderen van groep 5, 

6 en 8 zijn 22 april vanaf 12.00 uur vrij 

zodat we met de kinderen van groep 7 

naar de bruiloft kunnen gaan. 

Veel leesplezier! 

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij 

leven. 

Projectavond 
Vorige week donderdag was de 

projectavond een prachtige afsluiting van 

het project over landschappen. 

Het voelde weer als vanouds om zoveel 

belangstellenden in de school te zien! 

Allerlei landschappen konden worden 

bewonderd: bekende landschappen zoals 

zee, dijken en rivieren en bos, maar ook 

onbekende landschappen zoals jungle, 

woestijnen, polen en vulkanen. 

Mooi om te zien dat kinderen hebben 

genoten van het werken aan het project 

en het vol trots konden laten zien aan u als 

ouders. 

Leerlingenraad

 
Op donderdag 10 maart is er een 

leerlingenraadvergadering geweest. 

Eén van de punten die alle groepen 

hebben aangedragen was actievoeren 

voor Oekraïne. Zoals u hebt gemerkt 

hebben we daar gelijk gehoor aangegeven 

met een prachtig eindresultaat!  

De leerlingenraad heeft om meer 

koptelefoons gevraagd voor alle klassen. 

Dit is inmiddels gerealiseerd. 

In een eerdere vergadering was al aan de 

orde gekomen dat de kinderen graag meer 

buitenspeelgoed wilden. 
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‘’De Bron voor een goede basis’’ 

https://youtu.be/yDH2nNC3OLo
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In de klassen is een inventarisatie 

gemaakt om te kijken wat er dan moet 

komen. De kinderen noemden o.a. ballen, 

penny boarden, springtouw, 

pingpongbadjes en balletjes, hoelahoep en 

stelten. 

Dit punt en de volgende punten die de 

kinderen hebben ingebracht zullen we nog 

bespreken in de Teamvergadering.  

Het gaat o.a. om: 

-Bovenlat bij de Pannakooidoeltjes 

-Schoolhuisdieren 

-In beide doeltjes van groep 8 een net. 

-Weinig ruimte in de fietsenstalling 

-Betere/ hele Donald Ducks 

Bij dit laatste kunt u ons trouwens wel 

helpen. Hebt u nog een oude verzameling 

liggen waar niets mee wordt gedaan? Wij 

zijn er heel blij mee!! 

De volgende vergadering is gepland op 

donderdag 30 juni. 

Kanjertraining 

Deze week (11 t/m 14 april) worden de 

vragenlijsten van de Kanjertraining 

opnieuw afgenomen in de groepen 3 t/m 

8. Er zijn vragenlijsten voor de docenten, 

maar ook voor de leerlingen. Deze 

vragenlijsten worden besproken met de 

Intern Begeleider. De vragenlijsten geven 

ons veel informatie over het sociaal 

emotioneel functioneren, waar we tijdens 

de lessen van Kanjertraining weer mee 

aan de slag kunnen! 

Rugzakjesactie 
Het sponsorgeld wat is opgehaald wordt 

besteed aan tasjes voor vluchteling 

kinderen die in Aalst worden opgevangen. 

15 april wordt een begin gemaakt met het 

uitdelen van de tasjes. 

In de tasjes komt een kaart met daarop 

een woord van welkom en een tekening 

van onze leerlingen. 

In de bijlage leest u meer over deze actie. 

Bruiloft juf Wieneke 
D.V. Vrijdag 22 

april trouwt juf 

Wieneke met 

Thomas! Wij 

gaan als 

collega’s, 

samen met de 

kinderen van groep 7, naar de 

huwelijksdienst en kinderreceptie. Op de 

kinderreceptie hopen de kinderen iets 

leuks op te gaan voeren voor de juf en 

Thomas! We worden om 14:00 uur 

verwacht in Tricht. Daarom zijn de 

groepen 5, 6 en 8 vrijdagmiddag 22 april 

na 12:00 uur vrij.  

Koningsspelen 2022 

Dit jaar zijn de 

koningsspelen 

op 22 april. 

We beginnen 

met een 

ontbijt op school. De kinderen moeten 

daarvoor een bord, bestek en een 

beker meenemen. Daarna gaan we 

allerlei spelletjes doen in en rondom de 

school. 

In de middag zijn alle kinderen, behalve 

groep 7, vrij i.v.m. de bruiloft van juf 

Wieneke. 

We kijken uit naar een gezellige dag! 

Personeel 
Juf Marjory is deze week weer begonnen 

met twee uur per dag te werken. We 

bidden voor herstel en hopen dat ze haar 
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werkzaamheden steeds meer kan 

uitbouwen. We bedanken juf Joanne voor 

haar inzet voor De Bron. Fijn dat je juf 

Marjory kunt vervangen! 

NT2-Coördinator 
Dit schooljaar heb ik een cursus gevolgd 

om NT2-coördinator te worden. Vanaf 10 

januari 2022 werk ik op maandag met 

kinderen die Nederlands als tweede taal 

hebben. Tijdens de begeleiding van de 

kinderen werk ik aan het verbeteren van 

zinsbouw, het vergroten van de 

woordenschat en ben ik bezig met de 

juiste uitspraak van de Nederlandse 

klanken. Dit probeer ik voornamelijk 

spelenderwijs te doen, zodat kinderen 

plezier hebben om bezig te zijn met taal. 

Hartelijke groet, juf Amber 

Hulp overblijven 

Jorina Krijgh heeft 20 jaar geholpen bij het 

overblijven op De Bron. 

Sinds het continurooster was ze aanwezig 

bij het pleinwacht lopen tijdens de 

middagpauze. 

Door omstandigheden gaat ze hiermee 

stoppen. Heel hartelijk bedankt voor al je 

inzet Jorina! 

We wensen je alle goeds toe. 

Bibliotheek 
Het is belangrijk dat kinderen in hun vrije 

tijd lezen. Door te lezen maken kinderen 

‘leeskilometers’ en dat bevordert het 

goed, vlot en begrijpend lezen. Elke 

woensdag kunnen kinderen in Eben-

Haëzer gratis boeken lenen in de 

‘Bibliotheek van Bruchem’. 

Loop gerust een keertje binnen! 

Praten met je kind 
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief 

artikel over ‘Hoe praat ik met mijn kind 

over de oorlog in Oekraïne’. Helaas een 

groot onderwerp op dit moment. 

Dit kan bij kinderen verschillende vragen 

en gevoelens oproepen. 

Wanneer u zich zorgen maakt of vragen 

heeft, kunt u gerust contact opnemen met 

de JGZ! 

Schoolreisje

 
D.V. donderdag 23 juni hopen we weer 

met de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje te 

gaan. Dit jaar hopen we naar de Spelerij 

en Uitvinderij te gaan in Dieren. 

Op www.spelerij.nl kunt u meer 

informatie lezen. De kosten voor het 

schoolreisje bedragen €30,- per kind. Het 

geld kunt u inleveren bij de leerkracht van 

uw kind of overmaken naar: Stg. Chr. 

Onderwijs Bommelerwaard NL 72 RABO 

0374 3773 40. Bij overmaken graag een 

berichtje naar de leerkracht. 

Meer informatie over het schoolreisje 

volgt nog via Parro. We hopen op een leuk 

en gezellig schoolreisje. 

Positief opvoeden 

Luistert uw dochter niet, heeft uw zoon 

last van driftbuien, wordt uw kind gepest 

of wil hij juist de baas spelen, vindt u het 

moeilijk consequent te zijn als ouder of 

vindt u opvoeden stressvol? 

http://www.spelerij.nl/
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Dan is Positief Opvoeden misschien iets 

voor u. In de bijlage van Buurtzorg Jong 

leest u hier meer over 

Cito eindtoets groep 8 
In week 16 (19 t/m 21 april) maakt groep 8 

de Cito eindtoets. We wensen de 

kinderen van groep 8 heel veel succes! 

Entreetoets groep 7 
De kinderen van groep 7 maken deze 

week en volgende week de Entreetoets. 

De Entreetoets is een goede 

voorbereiding op de Eindtoets. Het geeft 

ons inzicht hoe de leerling ervoor staat en 

waar we in groep 8 nog op in kunnen 

zetten. Naar aanleiding van de uitslag vindt 

er een gesprek met de ouders plaats, 

waarbij het voorlopige advies besproken 

wordt. De ouders hebben van juf Wieneke 

verdere informatie ontvangen. We 

wensen de kinderen veel succes! 

WO-II-project in groep 8 
Na het project over vulkanen, gaan we in 

groep 8 aan de slag met een project rond 

de Tweede Wereldoorlog. Op maandag 11 

april komt een journalist ons uitleggen hoe 

we een goed interview houden. Op 

dinsdag 19 april komt dhr. Ter Hege ons 

vertellen over de oorlog (en gebruiken we 

de geleerde interviewtechnieken). En op 

dinsdag 17 mei gaan we alles wat we 

geleerd hebben op een creatieve manier 

verwerken. 

Sportdag groep 7 en 8 

Donderdag 12 mei belooft een sportieve 

dag te worden voor groep 7 en 8. Die dag 

doen we mee aan 

de regionale 

sportdag op de 

sportvelden in 

Gameren.  

Verteltheater groep 7 en 8 
Op dinsdag 17 mei is er voor groep 7 en 8 

een verteltheater van The Klezmer Society 

met de voorstelling ‘Wie niet weg is wordt 

gezien’. Deze voorstelling vertelt het 

oorlogsverhaal van Bert zijn Joodse familie 

en zijn eigen verhaal als kind van Joodse 

onderduikers. “Mama, waarom hebben 

wij zo weinig familie?” Toen ik zeven was, 

wist ik al dat mijn moeder iets had 

meegemaakt dat zó groot was, dat ik er 

geen vragen over mocht stellen. 

Schoolkamp  
Op maandag 9 

mei vertrekt 

groep 8 op de 

fiets naar ’t 

Kraanven in Loon 

op Zand. We 

hopen daar een 

heel gezellig 

kamp met elkaar te hebben. Op woensdag 

11 mei verwachten we rond 16.30 uur 

weer veilig terug te zijn op De Bron.  

De kinderen van groep 8 krijgen nog een 

aparte informatiebrief over het kamp. 

KidsART club 
Kinderen kunnen hun creativiteit verder 

ontwikkelen bij De KidsART club in 

Bruchem. 

Voor meer informatie, zie de bijlage. 

Aanbod Spel& 
In de bijlage de nieuwsbrief met 

naschoolse activiteiten voor kinderen in de 

periode tot na de meivakantie van Spel&. 
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Voorschool 

Wat hebben we veel plezier gehad met 

ons thema ‘Moppereend’! Op de 

Kijkavond was het gezellig druk en kon 

iedereen onze knutselwerkjes 

bewonderen. Ook stond ons ‘weiland’ (we 

hebben gras gezaaid in de watertafel) er 

netjes bij. We sluiten dit thema af en gaan 

na de meivakantie verder met een nieuw 

thema. 

 

Bijlage 
- Rugzakjes actie 

- Positief opvoeden, Buurtzorg Jong 

- Hoe praat ik met mijn kind, JGZ 

- Aanbod Spel& 

- KidsART club 

Planning en agenda 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag en vrijdag. 

April - Mei  

11/12/14 

apr. 

Entreetoets groep 7 

12 apr. Praktijkdag 

Kanjertraining groep 1, 

4 en 5 

12 apr. Klimaat en waterlab 

bezoek groep 7 

13 apr.   Praktisch 

verkeersexamen groep 

7 

14 apr. Groep 8 kraamvisite 

Mandalie en Juda 

15 apr. Goede vrijdag 

18 apr.  Tweede Paasdag 

19 apr.             Gastles uilen groep 4 

19 april             Interview groep 8 

19-21 april         Cito eindtoets groep 8 

20 apr.           Gebedsgroep 

21 apr. Trudy jarig 

21 apr. Eindcito groep 8 

22 apr. Koningsspelen 

22 apr.  Bruiloft Wieneke, 

groep 5, 6 en 8 v.a. 

12.00 uur vrij 

25 apr. t/m 

6 mei 

Meivakantie 

9-11 mei           Kamp groep 8 

12 mei Sportdag groep 7-8 

17 mei              Verteltheater groep 7-8 

17 mei  Creatieve verwerking  

WOII project groep 8 

18 mei             Gebedsgroep 

26 mei             Hemelvaartsdag 

27 mei Dag na hemelvaartsdag 

Kinderen zijn vrij 

30 mei             Studiedag leerkrachten 

kinderen zijn vrij 

 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 


