Nieuwsbrief
Juni 2022
‘’De Bron voor een goede basis’’
zendingsverhaal. Het was een mooie
viering met elkaar!

Vooraf
Met de kinderen is het Pinksterfeest
gevierd. Jezus ging naar de hemel en
vanuit de hemel kwam Zijn Geest. Door
het geloof ontvangen we de Heilige Geest
die ons vervult met Zijn wijsheid, liefde en
zorg en mogen we de Heere God ‘Abba,
Vader’ noemen (Rom. 8:15).
https://youtu.be/h7cpemkb-SU

Formatie
Het formatieplaatje voor volgend
schooljaar ziet er als volgt uit:
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Na een langer pinksterweekend starten
we met de laatste periode tot de
zomervakantie, waarin er weer allerlei
activiteiten op de planning staan.
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Veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief!
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Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
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Pinksterviering
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Op donderdag 2
juni hebben we
met alle kinderen
van De Bron,
ouders en
grootouders het
Pinksterfeest
mogen vieren.
Het thema van de pinksterviering was ‘De
kracht van de Heilige geest’. We hebben
met elkaar verschillende liederen
gezongen, muziek gemaakt, Bijbelverzen
gelezen en een aantal kinderen hebben
een gedicht voorgedragen. Ook hebben
we mogen luisteren naar een

We zijn dankbaar dat de formatie rond is!
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Directeur: Trudy van der Wal
IB-er en onderbouw coördinator:
Geerie Diepeveen groep 1-4
IB-er en bovenbouw coördinator:
Wilma Grandia groep 5-8
Administratie: Gea van der Steeg
ICT: meester Gerhard
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Werkdrukverlichting en Levelwerk:
juf Gertrude
NT2: juf Amber (maandag)
Onderwijsassistentes: juf Quinty,
juf Esther, juf Judith, juf Denise
Juf Wieneke gaat 1 dag extra gym
geven aan de groepen 3-8 om te
voldoen aan de extra gym uren.
Schoonmaak: Hanny Klos en
Schoonmaakbedrijf Van Helden

https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx?id=FVmLnMR_wkqv9zqvVEsY
VXbQ_25EMMRKrMebz_Q4rKJURUpSOT
BWR1FHRExHWDhMUlVDQkJPWFpEUC
4u
Wij hopen op veel reacties. Bij vragen kunt
u altijd contact opnemen met Arina Struijk
of Trudy van der Wal.
a.struijk@pcbdebron.nl

Peiling start BSO en

t.vanderwal@pcbdebron.nl

kinderopvang op De Bron

0418-642387

Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard (SCKB) werkt binnen de
SCOB op de scholen in Bruchem,
Zuilichem, Kerkwijk en Hedel en is nu
samen met De Bron aan het verkennen of
op De Bron kinderopvang en
buitenschoolse opvang met een
Christelijke identiteit te realiseren zijn. We
hopen daarbij op uw hulp als ouder(s).
Door middel van een peiling, kijken we
wat haalbaar zou zijn.
Naast de Ukkeklup zouden we ook graag
een kinderdagverblijf en buitenschoolse
opvang (BSO) gaan realiseren. Een
kinderdagverblijf richt zich op kinderen van
0 tot 4 jaar en is gebaseerd op hele
dagopvang. BSO wordt aangeboden voor
de leeftijdscategorie 4 tot 13 jaar en is
beschikbaar voor en na schooltijd, en in de
vakantieperiode.
Deze kinderdagverblijfgroep zal 5 dagen
per week de gehele dag (6.30 uur-18.30
uur), naar gelang de wensen van ouders,
geopend zijn.
Ook de BSO zal 5 dagen per week gaan
draaien al naar gelang de aanmeldingen.
Bij interesse wordt er vakantie BSO
aangeboden.

Dank voor uw reactie!
Met vriendelijke groet mede namens het
team van De Bron,
Martijn de Graaff, directeur bestuurder
SCKB

BSO en kinderopvang op
De Bron
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn
er plannen om in het gebouw van de
basisschool een BSO en Kinderopvang te
starten. We kunnen op deze manier nog
meer werken aan een doorgaande
ontwikkelingslijn van leerlingen. Als dit
voornemen doorgaat, zullen deze plannen
in nauwe samenwerking met school
plaatsvinden. De insteek hierbij zal zijn om
samen op te trekken, met daarbij
eenzelfde visie en identiteit als De Bron
heeft. We hopen dat de peiling breed
wordt ingevuld zodat we een goed beeld
krijgen van uw wensen en voorkeuren. U
kunt bij vragen altijd contact opnemen. In
het bovenstaande bericht kunt u op de link
klikken en komt dan bij de vragen uit. Van
harte aanbevolen!

Hieronder vindt u een aantal vragen. Helpt
u ons mee een juiste keuze te maken?
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Schoolreisje
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 in Dieren te gaan. Op
www.spelerij.nl kunt u meer informatie
lezen. De kosten voor het schoolreisje
bedraagt €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. Maakt u zich zorgen over de
betaling van het schoolreisje? Neem dan
contact op met Trudy, dan denken we met
u mee. Meer informatie over het
schoolreisje volgt nog via Parro. We hopen
op een leuk en gezellig schoolreisje!

Eindtoetsgroep 8
De kinderen van groep 8 hebben de
uitslag van de eindtoets gekregen. De
kinderen hebben goed hun best gedaan!
De gemiddelde groepsscore is 530,7.
Deze score past bij de huidige groep en
was te verwachten gezien de score van
de entreetoets (in groep 7). Het landelijk
gemiddelde is 534,8. Als team analyseren
we de resultaten en kijken we welke
onderdelen volgend schooljaar extra
aandacht nodig hebben. Daar wordt
vervolgens extra op ingezet met behulp
van bijvoorbeeld extra leertijd en/of
scholing.

Kanjertraining
In april zijn de vragenlijsten van
Kanjertraining in de verschillende groepen
afgenomen. De uitslag van de

vragenlijsten is besproken met de Intern
Begeleider. Als we de afname van de
sociale veiligheidslijst vergelijken met de
afname van oktober valt op dat er bij het
welbevinden en de veiligheidsbeleving van
de leerlingen sprake is van heel mooie
groei en dat is gezien de achterliggende
coronaperiode een mooi resultaat! In alle
groepen wordt gemiddeld groen gescoord
op de veiligheidsbeleving: de leerling voelt
zich veilig in de groep. Bij de leerling
vragenlijst is het onderdeel ‘hulpvaardig
sociaal’ een aandachtspunt. Dit betekent
concreet dat we inzetten op sociale
vaardigheden en het zelfbeeld van
kinderen. Dit
doen we door
middel van
praktische
oefeningen
vanuit
Kanjertraining.
Het team heeft afgelopen maandag 30
mei een bijscholing Kanjertraining gehad.
Om het jaar is er scholing om de licentie
actueel te houden. Onze kennis is weer
opgefrist en we kunnen met nieuwe
ideeën en adviezen onze Kanjerlessen
voortzetten! Deze adviezen worden ook
doorgezet naar de pleinwachtouders zodat
zij ook de ‘kanjertaal’ leren spreken.

Identiteitscommissie
Op 11-05-2022 zijn we bij elkaar gekomen
met het bestuur, directie en
identiteitscommissies van alle scholen die
onder de SCOB vallen. We hebben met
elkaar gesproken over de werkwijze en
successen die in de praktijk voorkomen.
Dat hebben we gedaan in de vorm van
driehoek gesprekken, hoe houden we de
dorpsschool in stand en hoe behouden we
de Christelijke identiteit. Het was mooi om
zo van elkaar te horen en te leren.
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Schooltuin

Nieuwsbrief Buurtzorg

Elke maandagmiddag gaan de kinderen
van groep 6 in groepjes naar de
schooltuin. Met behulp van een aantal
enthousiaste mannen (opa’s) wordt er
gezaaid,
gepoot,
gewied en
geoogst. De
oogst is nu
in volle gang.
De aardbeien
zijn rijp en mogen geplukt worden. De
kinderen leren dus niet alleen wat het
onderhouden van een groente tuin
allemaal inhoudt, maar ze krijgen ook
allerlei verschillende groente en fruit mee
naar huis. Erg leuk dat het dan thuis ook
geproefd kan worden. We hopen nog veel
lekkers te kunnen oogsten en bedanken
de tuinopa’s voor hun inzet!

Jong

Nieuwsbrief Spel&
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van
Spel& waarin activiteiten worden
aangeboden voor de komende maanden.

Knikkerkampioenschappen
In de bijlage vindt u meer informatie over
de Bommelerwaardse
Knikkerkampioenschappen.

De zomervakantie staat weer voor de deur
en dit is voor veel kinderen een fijne en
leuke, maar ook wat onvoorspelbare tijd.
Voor jullie als ouders kan dit ook om extra
aanpassingen vragen. Vanuit Buurtzorg
Jong krijgen we dagelijks te maken met
allerlei vragen op het gebied van
opvoeden die ouders/opvoeders ons
stellen. In de bijlage leest u een aantal tips
en handvatten die u zelf kunt gebruiken in
uw opvoeding specifiek gericht op de
zomervakantie.

Voorschool
We zijn druk bezig met ons thema:
‘Kleuren en vormen’. We leren over hoe
God alles met prachtige kleuren heeft
gemaakt. We sorteren voorwerpen op
kleur en/of vorm en knutselen gezellig met
elkaar. Ook spelen we spelletjes en zijn
we uiteraard geregeld buiten te vinden.
Want ook daar kunnen we leren over
vormen en kleuren. Kijk maar eens naar de
prachtige kleuren van bloemen en bomen,
maar ook naar de vorm van de wielen, de
trap van de glijbaan, etc. We zijn nog niet
uitgespeeld en geleerd hierover!

Online ouderavonden
In de bijlage vindt u een flyer over een
initiatief van Iris Zorg. Zij organiseren
online ouderavonden over opvoeden en
schermtijd of somberheid, angst en stress
voor ouders van kinderen in groep 7/8

Bijlagen
-Naschools aanbod team Spel& en
verenigingen
-Bommelerwaardse
knikkerkampioenschappen
-Flyer online ouderavonden Iris Zorg
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-Nieuwsbrief Buurtzorg Jong

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

21 juli

22 juli

Groep 8 trakteert en
wordt de school
uitgegooid
Rapport/ 11 uur vrij en
start zomervakantie!

Fijne pinksterdagen en een hartelijke
groet, mede namens het team,
Juni
6 juni
7 juni
7 juni
8 juni
13 juni
13 juni
13 juni
14 juni
15 juni
20 juni
23 juni
28 juni
30 juni

Tweede pinksterdag,
kinderen vrij
CITO week groep 3-7
Excursie manege het
Zesspan – groep 3
Groep 6 Loevestein
CITO week groep 3-7
Spraakwater Ridders
groep 4 en 5
EHBO-praktijklessen
groep 8
Dwaaltocht groep 5
Gebedsgroep
EHBO-praktijklessen
groep 8
Schoolreis groep 3-7
Klimaat en waterlab
bezoek groep 8
Meester Gerhard op
bezoek met Jara

Trudy van der Wal

Juli
1 juli

Juffendag groep 0/1/2

5 juli

High tea hulpouders

5 t/m 8 juli

Avondvierdaagse

12 juli
15 juli

Wenmoment in nieuwe
groep
Schoolreis groep 0/1/2

20 juli

Gebedsgroep

20 juli

Musical en afscheid
groep 8
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