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Vooraf 

Met de kinderen, het team en u als ouder 

sluiten we dit schooljaar af. We hebben 

genoten van het lesgeven en de contacten 

met u en uw kind.  

Bedankt voor uw vertrouwen in onze 

school! 

We wensen u met uw gezin een periode 

van rust toe. In psalm 62:8 lezen we: 

“Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen.” Deze 

rust bidden we u toe.  We hopen elkaar na 

de zomervakantie in goede gezondheid 

weer te ontmoeten. Een hele fijne 

zomervakantie toegewenst! 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: zo de 

Heere wil en wij leven. 

Afscheid groep 8 

Woensdag 19 juli was de afscheidsavond 

van groep 8. We hebben genoten van een 

prachtige musical! Complimenten voor de 

kinderen, juffen en hulpouders die hier 

met elkaar voor hebben gezorgd. Afscheid 

nemen van een periode van 8 jaren op de 

basisschool, dat is een bijzonder moment. 

Voor sommige ouders zal het de eerste 

keer zijn, voor anderen misschien wel de 

laatste keer. Er is lief en leed met elkaar 

gedeeld. Dank je wel dat wij jullie 

mochten leren kennen en onderwijzen, 

met als doel genoeg bagage mee te 

geven om de volgende stap te kunnen 

maken. Jullie zijn klaar voor de volgende 

stap! Ons motto is De Bron voor een 

goede basis. De basis is gelegd. Jullie zijn 

klaar voor de volgende stap, waarbij je 

mag weten dat de Heere God met jullie 

meegaat, waar je ook heengaat!  

Wij wensen jullie allemaal een goede 

vakantie toe en heel veel succes op de 

nieuwe school! 

Godsdienstmethode 

Levend Water 

De nieuwe godsdienstmethode ‘Levend 

Water’ bevalt ons heel goed. Er zit een 

mooie opbouw in de thema's met 

voldoende uitleg en achtergrond over het 

Bijbelverhaal. Daarnaast zijn we vanaf 

januari begonnen met het aanleren van 

maandteksten. De kinderen kunnen al 

heel wat teksten opzeggen.....vraagt u 

maar eens na welke teksten ze al 

kennen!   

Nieuwsbrief 

Juli 2022 
 

 
‘’De Bron voor een goede basis’’ 
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Avondvierdaagse 

De Bron heeft 

een gedeelde 

eerste plaats 

gehaald met 

de Avond-

vierdaagse! 

Veel kinderen 

hadden zich 

opgegeven 

en met 

verschillende 

ouders in de 

werkgroep hebben ze hun beste beentje 

voorgezet! Wat een mooie afsluiter van 

deze wandelvierdaagse en van harte 

gefeliciteerd voor alle kinderen die mee 

hebben gedaan!  

Leerlingenraad 

Donderdag 30 juni hebben we de laatste 

vergadering van dit jaar gehad. We 

hebben vooral met elkaar gekeken wat we 

dit jaar bereikt hebben. 

 

- Er is nieuw buitenspeelgoed 

aangeschaft. De kinderen mochten 

zelf meedenken wat ze graag 

wilden hebben. 

- We gaan het volgende school jaar 

2 x in de week gymmen. 

- In de pannakooi is kunstgras 

gekomen 

- Er zijn koptelefoons aangeschaft 

zodat kinderen rustig kunnen 

werken. 

- Er zijn ruim 100 nieuwe 

bibliotheekboeken aangeschaft. 

Vanaf volgend schooljaar staan ze 

in de bibliotheek. We zullen ook 

volgend jaar de collectie nog blijven 

vernieuwen om het leesplezier te 

bevorderen. 

 

Heel mooi om zo terug te zien wat de 

kinderen met hun ideeën kunnen 

bijdragen. We bedanken vooral ook de 

kinderen van de leerlingenraad voor hun 

aandeel hierin. Ze hebben het heel serieus 

opgepakt. 

Inzet NPO gelden 

Ook volgend schooljaar krijgen we extra 

gelden via het Nationaal Programma 

Onderwijs. Met elkaar is gekeken op 

welke manier we volgend schooljaar deze 

gelden het beste in kunnen zetten. De 

afgenomen toetsen zijn geanalyseerd en 

er is gelet op het welbevinden van de 

kinderen. 

We zijn, na instemming van de MR, tot de 

volgende keuzes gekomen: 

• Ons speerpunt blijft rekenen. 

Daarnaast zien we dat de 

betrokkenheid en motivatie van 

leerlingen onze aandacht vraagt. 

We gaan als team een EDI-traject 

volgen. EDI staat voor Expliciete 

Directe Instructie. Dit traject 

vergroot de leerkrachtvaardigheden 

waardoor de lessen (nog) beter 

worden en er is grote aandacht 

voor de betrokkenheid van 

leerlingen. Twee rekenspecialisten 

vanuit EDUX gaan ons begeleiden. 

Onze hulpvraag is in kaart gebracht 

en er wordt momenteel een mooi 

programma op maat gemaakt. We 

gaan scholing volgen (studiedag) 

en er worden klassenobservaties 

gedaan, waarin het MT wordt 

meegenomen zodat dit traject 

goed geborgd wordt voor de 

toekomst. 
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• Er worden extra rekenmaterialen 

aangeschaft als aanvulling op de 

lessen. 

• Kleuterleerkrachten volgen de 

scholing ‘Met sprongen vooruit’. 

Dit is een programma voor 

Rekenen gericht op kleuters. 

• Juf Quinty en juf Judith zijn 

aangenomen met NPO gelden en 

blijven komend schooljaar bij ons 

werken. 

• Leerkrachten worden ook komend 

schooljaar enkele dagdelen vrij 

geroosterd om gesprekjes met 

kinderen te voeren (kind 

gesprekken). In deze gesprekjes 

zal het gaan over het kind op 

school (het welbevinden) en er 

wordt gesproken over leerdoelen. 

Tijdens deze gesprekken worden 

de leerkrachten vervangen. 

• Onze muziekdocent Juf Gera van 

Dalen, blijft in alle groepen 

muziekles geven. Goed 

muziekonderwijs draagt bij aan het 

welbevinden van leerlingen en op 

deze manier krijgt het 

muziekonderwijs een blijvende 

impuls. 

• De ib’ers krijgen coaching uren om 

leerkrachten te coachen en 

begeleiden. 

• Het onderwijs voor NT-2 leerlingen 

krijgt aandacht door middel van de 

inzet van onze NT-2 specialist juf 

Amber. 

Vanuit de MR 

Op 28 juni zijn we als MR voor de laatste 

keer van dit schooljaar bij elkaar gekomen. 

Tijdens de vergadering zijn de plannen 

voor het kinderdagverblijf en de BSO 

besproken.  

We hebben het ook gehad over de 

besteding van de NPO-gelden en de 

scholing van 2022-2023. 

De eerste vergadering in het volgende 

schooljaar staat gepland op 

donderdagavond 6 oktober. Wanneer u als 

ouders punten heeft die we wellicht in de 

vergadering kunnen bespreken horen we 

het graag! U kunt één van de leden van de 

oudergeleding (Sander Bel of Dominique 

Ronner) hiervoor benaderen. 

Hartelijke groeten namens de MR 

Laatste week van groep 8 

Musical opvoeren 

Op woensdagmorgen 20 juli heeft groep 8 

de musicalliedjes gezongen voor groep 1 

t/m 3. Na de ochtendpauze hebben we de 

hele musical opgevoerd voor de groepen 4 

t/m 7. Sommige leerlingen konden de 

liedjes al een beetje meezingen doordat 

hun broer of zus thuis de liedjes al veel 

aan het oefenen was.  

 

Na de laatste weken veel geoefend te 

hebben was het ’s avonds tijd voor de 

afscheidsavond. We hebben een quiz 

gespeeld, waarin vijf kinderen het 

opnamen tegen vijf ouders. Helaas 

konden de ouders het niet winnen!       De 

kinderen hebben tijdens de musical laten 

zien hoe hard ze geoefend hebben met 

elkaar. Het ging super goed! Het is een 

leuke musical geworden met een mooi 

decor.  

 
 

Laatste schooldag 
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Op donderdag 21 

juli was het de 

laatste schooldag 

voor de groep 8 

leerlingen. Ze 

hebben snoep 

uitgedeeld in alle 

groepen (die 

vonden dat 

helemaal niet erg).  

 

Daarna zijn ze allemaal de school 

uitgegooid door een aantal sterke vaders 

en liepen ze door een haag van mensen 

heen.  

 

We wensen alle kinderen heel veel succes 

en plezier op hun nieuwe school. Bedankt 

voor jullie gezelligheid de afgelopen jaren! 

Juf Ida en juf Julia 

Gymtijden 

Na de zomervakantie krijgen de kinderen 

twee keer per week gym. Elke les duurt 

drie kwartier. De groepen 5-8 krijgen een 

gymles van meester Daan. De groepen 3-

4 krijgen een gymles van hun eigen 

leerkracht. De tweede gymles wordt door 

juf Wieneke gegeven aan de groepen 3-8.  

Juf Wieneke gaat ook op vrijdag in de 

pauzes een pauzespel aanbieden. 

 

De gymtijden zien er als volgt uit: 

Groep 3 Maandag 13.45 – 

14.30 uur 

Vrijdag 8.30 – 9.15 

uur 

Groep 4  Maandag 12.45 – 

13.30 uur 

Vrijdag 9.15 – 10.10 

uur 

Groep 5 Dinsdag 10.30 – 

11.15 uur 

Vrijdag 10.30 – 

11.15 uur 

Groep 6 Dinsdag 11.15 – 

12.00 uur 

Vrijdag 11.15 – 

12.00 uur 

Groep 7 Dinsdag 9.45 – 

10.30 uur 

Vrijdag 12.40 – 

13.30 uur 

Groep 8 Dinsdag 9.00 – 

9.45 uur 

Vrijdag 13.30 – 

14.15 uur 

Gymmen in groep 3 

Gaat uw kind volgend jaar voor het eerst 

naar groep 3?  

Wilt u dan alvast zorgen voor gymkleding: 

een broek en shirt of gympak en 

gymschoenen. 

De gymschoenen moet het kind zelf aan- 

en uit kunnen trekken, dus het liefst 

zonder veters. 

Startgesprekken 

In de week van 

12 tot en met 16 

september 

vinden de start-

gesprekken met 

kind, ouders en leerkracht plaats.  

Houdt u hier alvast rekening mee in uw 

agenda.  

Bij de start van het nieuwe schooljaar 

volgt er meer informatie. 

Sponsor gezocht 

Omdat op de schoolshirts het oude logo 

staat, willen we de school-shirts gaan 

vervangen. In plaats van shirts denken we 

aan hesjes. Wie van u zou deze hesjes 

willen sponsoren? U kunt denken aan 

naamsvermelding op de 

website/nieuwsbrief of logo op het hes. 

Voor belangstelling of meer informatie 

kunt u contact opnemen met Trudy van 

der Wal 
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Juf Marjory 

Juf Marjory is afgelopen dinsdag 

geopereerd aan een hernia en we bidden 

dat deze operatie een goede uitwerking 

mag hebben. We hopen natuurlijk dat juf 

Marjory haar taken weer helemaal op kan 

pakken. Hoe groep 2 na de zomervakantie 

precies gaat starten is afhankelijk van haar 

herstel. We geven u aan het einde van de 

vakantie een update wat betreft de exacte 

invulling na de vakantie. We bedanken juf 

Joanne hartelijk voor haar flexibiliteit en 

inzet de afgelopen periode!  

Na de zomervakantie weer 

naar school  

Als team 

openen we 

het 

schooljaar op 

vrijdag 2 

september. 

Maandag 5 

september is 

de eerste 

schooldag voor de kinderen. 

Herinnering: Vanaf 8.20 uur mogen de 

kinderen via het schoolhek meteen naar 

hun klas lopen. De groepen 1-4 zetten hun 

fiets in het fietsenhok bij de kleuters. De 

groepen 5-8 in het fietsenhok bij groep 4. 

In de schoolgids (website) staat wanneer 

uw kind op de fiets naar school mag 

komen. 

Verlof juf Judith 

Juf Judith gaat met de zomervakantie met 

zwangerschaps- en ouderschapsverlof. 

We wensen haar een goede tijd toe en 

bidden voor een gezonde baby.  

Tijdens haar verlof wordt ze vervangen 

door juf Anneke. Hieronder stelt ze zich 

aan u voor. 

Even voorstellen 

Ik ben Anneke van Putten uit Poederoijen. 

Na de zomervakantie ga ik bij jullie op 

school starten als vervanging van mijn 

dochter Judith die dan met 

zwangerschapsverlof is. Dat is heel 

bijzonder en ik vind het een het mooie 

kans om jullie gezellige school van 

dichterbij te leren kennen. 

Ik ben getrouwd met Johan van Putten. 

Samen hebben we 3 kinderen waarvan 

Judith getrouwd is en wij ook al opa en 

oma zijn van een prachtige kleindochter. 

Op dit moment ben ik nog werkzaam op 

SBO De Leilinde. Daar heb ik een 

prachtige leerzame tijd gehad. Nu is er 

een mooie kans om bij jullie nieuwe 

ervaringen op te doen. Ik heb daar enorm 

veel zin in en kijk daar heel erg naar uit! 

Juf Anneke 

Invulling roosters 

In verband met het extra gym-uur én de 

focus op de hoofdvakken (op De Bron is 

de keuze gemaakt om 4x per week een 

kwartier extra te gaan rekenen) moeten 

we anders met ons rooster omgaan en 

keuzes maken. 

Als gevolg hiervan vervalt het typen in 

groep 7. 

Als ouder kunt u bijvoorbeeld zelf een 

licentie van Pica typen aanschaffen. Pica 

gebruikten we ook op school: De 

typecursus voor kinderen | Pica Typen | Nu 

voor € 49,- 

Er is ook een mogelijkheid om 

‘Ducktypen’ te gebruiken, dat is een 

typecursus vanuit de Donald Duck.  

Daarnaast biedt Typeworld ook een 

particuliere typecursus aan. 
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Ouderbijdrage  

Aan het begin van 

elk schooljaar 

wordt aan de 

ouders een 

bijdrage gevraagd. 

Het is in de wet 

vastgelegd dat de 

ouderbijdrage niet 

verplicht is, maar 

vrijwillig. De ouderbijdrage wordt o.a. 

gebruikt voor kleine sinterklaascadeautjes, 

strooigoed en kerstboeken. De middelen 

komen helemaal ten goede aan de 

kinderen. De hoogte van de ouderbijdrage 

wordt vastgesteld door de (G)MR. 

Afgelopen schooljaar was de bijdrage voor 

een eerste kind €20,00 voor een tweede 

kind €15,00 en een volgend kind €10,00. 

Omdat de bijdrage de kosten niet dekt, 

wordt volgend schooljaar, na instemming 

van de (G)MR, de ouderbijdrage € 20,00 

voor alle kinderen.  

Voor kinderen die op een later moment 

tijdens het schooljaar instromen, geldt het 

volgende: 

voor kinderen die instromen tot en met 

december vragen we de volledige 

ouderbijdrage; 

voor kinderen die instromen vanaf januari 

vragen we geen ouderbijdrage meer voor 

dat schooljaar. 

Kamp groep 8 en kleuters 

In samenspraak met de MR zijn we tot het 

volgende besluit gekomen: 

Vanuit het verleden was het gebruikelijk 

dat de kleuters tijdens het schoolkamp 

van groep 8 vrij waren. 

Dat had te maken met het toenmalige 

rooster. De kleuters maakten toen teveel 

uren wat gecompenseerd werd met extra 

vrije dagen. 

Door de start van een continurooster is 

dat anders geworden en maken de 

kleuters niet meer ‘teveel’ uren. 

In het belang van de kinderen en de 

continuïteit van het onderwijs komen de 

kleuters tijdens het kamp vanaf 2022-2023 

naar school. 

Studiedagen 

In een eerdere nieuwsbrief is 

gecommuniceerd over de schoolvakanties 

van 2022-2023. Inmiddels weten wij ook 

de studiemomenten. De kinderen zijn vrij 

op de volgende data: 

Woensdag 5 oktober 2022 (studiedag van 

de SCOB) 

Maandag 7 november 2022 (studiedag 

EDI) 

Nieuwsbrief Spel& 

In de bijlage leest u de Spel&-nieuwsbrief 

met het sportieve en creatieve aanbod 

voor in de zomervakantie.  

Terugkoppeling project 

‘Take me everywhere’ 

In de bijlage vindt u een terugkoppeling 

over het rugzakjesproject. 

Bijlage 

-Nieuwsbrief Spel&  

-Terugkoppeling project ‘Take me 

everywhere’ 

 

Planning 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

September  
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2 

september 

Opening schooljaar 

team 

5 

september 

Weer naar school 

12-16 

september 

Startgesprekken kind-

ouder-leerkracht 

19 

september 

Informatieavond groep 

8 

 

Een hele fijne zomervakantie en een 

hartelijke zonnige groet, mede namens 

het team, 

 

Trudy van der Wal 

 

 

 
 


