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Vooraf 

We zijn alweer ruim een maand met uw 

kind(eren) aan het werk. Wat gaat de tijd 

toch snel. We kijken terug op goede 

startgesprekken. Fijn om samen te zoeken 

naar wat het beste is voor uw zoon of 

dochter.  

De nieuwsbrieven worden gebruikt om 

zaken aan de orde te stellen die de hele 

school aangaan. Groepsgerelateerde 

informatie ontvangt u via Parro.  

We hopen en bidden voor een schooljaar 

waarin we kinderen goed onderwijs en 

een fijn schooljaar kunnen geven. We 

weten ons daarin afhankelijk van God onze 

Vader. Hij is onze Leidsman en Bron van 

Leven. 

Schoolgids 

Op de website www.pcbdebron.nl vindt u 

de schoolgids van 2022-2023. 

In de schoolgids leest u op welke manier 

het onderwijs wordt vormgegeven op De 

Bron. 

Van harte aanbevolen. 

Psalmenrooster 

In de bijlage vindt u het psalmrooster voor 

dit schooljaar. 

Zo kunt u ook thuis met uw kind de psalm 

oefenen.  

U vindt het psalmenrooster ook op de 

website. 

Personeel 

Juf Marjory herstelt goed na haar 

herniaoperatie. Ze is gestart met 2 uur de 

groep te ondersteunen en kan vanaf 

volgende week 1 dag zelfstandig in groep 

2 aanwezig zijn en een dag tot 13.00 uur. 

We zijn dankbaar voor dit herstel! 

Juf Anneke is na de zomervakantie als 

onderwijsassistent gestart. Ze vervangt juf 

Judith die met zwangerschapsverlof is. 

Juf Anneke wordt met name in groep 5 

ingezet. 

Juf Judith en haar man Henk hebben 28 

augustus een dochter gekregen en Ruth 

een zusje. Ze heet Leah. Van harte 

gefeliciteerd met dit Godsgeschenk en we 

wensen jullie Gods zegen bij de opvoeding 

van jullie kinderen. 

Juf Rianne heeft te maken gekregen met 

boezemfibrilleren. Als gevolg hiervan is ze 

verschillende dagen afwezig. We wensen 

haar van harte beterschap toe.   

Er loopt een vacature namens de SCKB. 

Dit heeft alles te maken met de plannen 

voor de start van een BSO en 

Kinderopvang op De Bron. In de bijlage 

vindt u de vacature, die eerder al via Parro 

is verspreid. Delen is van harte 

aanbevolen! 

Nieuwsbrief 

Oktober 2022 
 

 
‘’De Bron voor een goede basis’’ 

http://www.pcbdebron.nl/
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Ouders in de klas 

We hebben dit schooljaar een aantal 

momenten gepland waarop u als ouders 

een kijkje kunt nemen in de groep van uw 

kind(eren). 

Over de precieze invulling krijgt u t.z.t. nog 

informatie via Parro, maar u kunt de 

volgende data en tijden alvast noteren in 

uw agenda:  

Donderdag 3 november 2022 van 14.00 

uur – 14.30 uur 

Woensdag 11 januari 2023 van 11.45 uur – 

12.15 uur 

Dinsdag 28 maart 2023 van 14.00 uur – 

14.30 uur 

Woensdag 17 mei 2023 van 11.45 uur – 

12.15 uur 

Leerlingenraad 

 

Er zijn verkiezingen gehouden voor de 

leerlingenraad in de groepen 5 t/m 8. 

De leerlingen die daaraan mee wilden 

doen hebben een korte presentatie 

gehouden en daarna is er gestemd. 

De uitslag van de verkiezing is: 

Groep 5: Levi Bouman en Milan Zidek 

Groep 6: Evie van der Lee en Ivana Kievit 

Groep 7: Tara Wierts en Ryan Preesman 

Groep 8: Jonathan Bassa en Jetske van 

den Berg 

We feliciteren hen van harte met deze 

uitslag. Welkom in de leerlingenraad. 

Juf Trudy zal deze kinderen komende 

week vertellen hoe de leerlingenraad 

werkt en wat er van hen verwacht wordt. 

De eerste vergadering staat gepland op 

donderdag 20 oktober om 14.30. 

Typeles 

In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen 

lezen dat we stoppen met type les in 

groep 7 omdat het te tijdrovend is en we 

ons gaan focussen op de hoofdvakken. 

We hebben opties aangereikt waaruit u 

zelf een keuze kunt maken om uw kind te 

leren typen. Een aanvulling hierop is 

‘Vingervlug Bommelerwaard’. Bij 6-10 

aanmeldingen bestaat de mogelijkheid om 

na schooltijd op De Bron deze lessen te 

volgen. De cursus bestaat uit 10 lessen en 

zal worden afgesloten met een examen. 

Kosten: €174,50. Bij voldoende 

aanmeldingen kan er 18 januari worden 

gestart. Zie voor meer informatie:  

www.vingervlug-bommelerwaard.nl 

Ouder- en jeugdsteunpunt 

Ons samenwerkingsverband De Meierij 

heeft een ouder-en jeugdsteunpunt 

ingericht. Op de website 

www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl 

vindt u vragen en antwoorden over 

passend onderwijs en handige links. 

Tussendoortjes  

We hebben begrepen dat er verwarring 

heerst over de fruitdagen. Hierbij de 

afspraken zoals die in de schoolgids staan 

vermeld: 

Op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag nemen de kinderen brood 

en/of fruit mee naar school. Op vrijdag is 

de keuze vrij, al stellen wij ook dan een 

http://www.vingervlug-bommelerwaard.nl/
http://www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl/
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gezond tussendoortje zeer op prijs. Dit 

geldt ook voor de traktaties! 

Zending 

Samen maken wij het verschil voor 

kinderen die opgroeien in armoede. Via 

Woord en Daad sponsort De Bron deze 

drie kinderen: Yslanda Cine uit Haïti, 

Eduardo Abraham Montecinos Ardón uit 

Guatemala en Eira Méndez Romero ook 

uit Guatemala. In elke groep staat een 

spaarbusje waar de kinderen op maandag 

geld in kunnen doen. Met dit geld kunnen 

onze sponsorkinderen naar school, 

ontvangen ze maaltijden en medische 

zorg. Ook ontvangt hun familie steun. 

Alvast hartelijk bedankt! 

Schoenendoosactie 

 

Ook dit jaar doen wij als school mee aan 

de Schoenmaatjesactie. Een actie waarbij 

kinderen uit Nederland een schoenendoos 

vullen met bruikbare spullen voor kinderen 

uit arme landen. Uw kind krijgt een folder 

en een brief mee naar huis waarin u alle 

informatie kunt lezen. De schoenendozen 

kunnen uiterlijk woensdag 2 

november ingeleverd worden in de klas 

van uw kind. Daarna brengt Hans de 

schoenendozen naar het inleverpunt. De 

bijdrage voor de organisatie- en 

transportkosten van de schoenendozen 

kunt u ook overmaken naar het 

rekeningnummer van de organisatie. Dit 

nummer staat op de folder die uw kind 

mee naar huis krijgt. Wilt u dit dan wel 

even doorgeven aan de leerkracht? We 

hopen op een mooie bijdrage vanuit onze 

school. 

Oefentherapie op school 

Sinds 2017 ben ik werkzaam op PCB ‘De 

Bron’ als kinderoefentherapeut. Een 

kinderoefentherapeut behandelt kinderen 

met motorische problemen wanneer deze 

een negatieve invloed hebben op het 

dagelijks functioneren van het kind. 

Wanneer u als ouder/verzorger of 

leerkracht, een motorisch probleem of een 

verkeerde houding signaleert, komt u in 

contact met mij. De behandelingen vinden 

plaats op school, uw kind wordt 

gedurende een halfuur uit de klas gehaald. 

Bij de behandelingen mag u zelf aangeven 

of u het fijn vindt om erbij te zijn. Iedere 

maandag ben ik aanwezig op school. Voor 

meer informatie zie de bijlage bij de 

nieuwsbrief. 

Hartelijke groet, Jeline Bragt 

Logopedie op school 

Op de Bron is een behandellocatie van 

logopediepraktijk Logowaard gevestigd.  

Wanneer uw kind zorg nodig heeft op het 

gebied van de communicatie, de spraak, 

(open) mondgedrag, het begrijpen van taal 

en of/ het vertellen kunt u bij ons terecht.  

Op dinsdag is Berthine de Koning 

aanwezig, op donderdagochtend Dorien 

van den Berg. Voor vragen of voor het 

maken van een afspraak kunt u contact 

opnemen via het contactformulier op 

www.logowaard.nl of telefonisch: 0418- 

700510.  

Voorafgaand aan de behandeling vindt er 

een intakegesprek plaats en wordt er 

vervolgens onderzoek uitgevoerd. Op 

grond hiervan wordt er een behandelplan 

opgesteld zodat er passende zorg 

http://www.logowaard.nl/
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geboden kan worden.  

Het blijft een uitdaging om ervoor te 

zorgen dat de behandelingen leuk en 

leerzaam zijn en dat uw kind graag naar 

logopedie toe gaat! 

De logopedische behandeling wordt 

vergoed vanuit het basispakket van de 

zorgverzekeraar van uw kind. De kosten 

hiervan worden rechtstreeks gedeclareerd 

bij de zorgverzekeraar.  

Voor aanmelding is een verwijsbrief van 

de huisarts nodig. 

Schoolviering 

We gaan op de Bron 1 keer per 2 

maanden een viering voor kinderen 

organiseren met zang en muziek. 

Twee groepen presenteren samen een 

lied. Dit lied wordt aan de andere groepen 

aangeleerd. 

Hierbij worden ook muziekinstrumenten 

gebruikt. Het lied wordt gepresenteerd en 

aangeleerd aan de andere groepen.  

De vieringen vinden plaats aan het einde 

van een woensdagmorgen, zodat de 

kinderen daarna naar huis kunnen. 

Ouderbijdrage  

Het onderwijs in 

Nederland wordt 

gefinancierd vanuit 

de overheid.  

Het geld dat we 

krijgen mag niet 

besteed worden aan 

attenties, uitjes en bijzondere activiteiten. 

Hiervoor mogen scholen een 

ouderbijdrage vragen. 

Uit deze bijdrage betaalt onze school bijv.: 

de Sinterklaascadeautjes, de kerstboeken, 

de traktaties bij vieringen. Het geld van de 

ouderbijdrage komt dus volledig ten goede 

aan de kinderen Vanuit de SCOB hanteren 

de scholen eenzelfde bedrag voor de 

ouderbijdrage: € 20,00 per kind. Het lagere 

bedrag voor het 2e of meer kinderen, is dit 

jaar hiermee komen te vervallen. U kunt 

het geld overmaken op de rekening van de 

school: STG. Chr. Onderwijs 

Bommelerwaard NL 72 RABO 0374 377 

340 (graag met vermelding van de naam 

van uw kind(eren). U kunt ook 

gebruikmaken de QR-code die u hieronder 

ziet staan.  

De wet schrijft voor dat een ouderbijdrage 

niet mag leiden tot uitsluiting van kinderen 

voor een bepaalde school. De 

ouderbijdrage is dan ook altijd vrijwillig. 

 
Scan de QR-code om te betalen voor 

Ouderbijdrage PCB de Bron 2022/2023. 

 

 

CO2 meters 

Momenteel zijn in alle ruimtes CO2 

meters aangebracht. Deze meters helpen 

ons om de luchtkwaliteit te bewaken en 

op tijd te ventileren. 

Contactpersoon 

De afgelopen week heb ik een bezoek 

gebracht aan de groepen 3-8 om de 

kinderen duidelijk te maken wat een 

contactpersoon/luisterjuf is en waarvoor ze 

mij kunnen benaderen. In de bijlage vindt u 

de poster die hiervoor is gebruikt. De rode 

brievenbus in de hal richting de 

bovenbouw, is bedoeld voor kinderen. Ze 

kunnen een briefje met hun naam in de bus 

stoppen als ze graag een praatje met mij 

willen maken.  
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Mocht u als ouder van een kind uit groep 1 

t/m 2 het idee hebben dat er iets speelt 

waar u met de leerkracht van uw kind niet 

uitkomt schroom dan niet om contact op te 

nemen. 

Tuinopa 

In de periode van maart tot de 

herfstvakantie wordt er op 

maandagmiddag gebruik gemaakt van een 

stukje grond aan de zijkant van school: de 

moestuin. 

 

Elke tuinopa gaat met een groepje van 5 

kinderen uit groep 6 of 7 naar de moestuin 

om te zaaien, wieden of oogsten. 

De tuinopa’s zijn op zoek naar versterking. 

Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u 

contact opnemen met ondergetekende of 

met 1 van de tuinopa’s: 

Jan van Zanten senior, Bert Murray, Roedi 

Koemans of Piet van Veldhoven. 

Gebedsgroep 

Kom het gebedsteam versterken!   

Net als de kinderen en de leerkrachten is 

ook de gebedsgroep weer gestart in dit 

nieuwe schooljaar. Als 

ouder(s)/verzorger(s) komen we graag bij 

elkaar om voor de school (leerkrachten, 

kinderen en ouders) te bidden. We komen 

één keer in de maand hiervoor bij elkaar. 

Dit doen we op een woensdagochtend 

(8:30 - 9:15 uur) in een lokaal op school. 

We verzamelen in de hal. Alle ouders zijn 

van harte uitgenodigd. Kom ook gerust 

een keer langs om te oriënteren! De 

eerstvolgende bijeenkomst is op 

woensdag 19 oktober. Voor meer 

informatie bel of mail Zeina Bassa-Dafesh: 

06-27403825 zeina_dafesh@hotmail.com. 

Graag tot dan! 

Voorschool 

Afgelopen weken hebben we gewerkt aan 

het thema: dit ben ik. We hebben gekeken 

naar hoe we er zelf uit zien maar ook hoe 

een ander er uit ziet. Zijn we allemaal 

hetzelfde of juist anders? Ook hebben we 

een huis gemaakt waarin we het hele 

gezin hebben geplakt. Dan weten we wie 

er allemaal bij ons woont. Zo hebben we 

dus heel veel geleerd.  

Komende weken gaan we werken over de 

herfst en over Nijntje. Dat beloofd weer 

leuk te worden. We gaan eens goed kijken 

wat er allemaal in de herfst gebeurd in de 

natuur. Als je nog spullen hebt die met de 

herfst te maken hebben mag je die 

natuurlijk meenemen! 

Bijlagen 

-Psalmrooster 

-Poster contactpersoon 

-Spel& 

-BZJ positief opvoeden 

-Vacature SCKB 

-Oefentherapie 

 

Planning 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Oktober  

10 t/m 21 

oktober 

Projectweek 

19 oktober Gebedsgroep 

mailto:zeina_dafesh@hotmail.com
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24 t/m 28 

oktober 

Herfstvakantie 

November  

2 november  Dankdag 

3 november Ouders in de klas om 

14.00 uur 

7 november Studiedag 

9 november Schoolontbijt 

16 

november 

Gebedsgroep 

16 

november 

Schoolviering 

14 t/m 17 

november 

Kind gesprekken 

30 

november 

Fietskeuring 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, 

 

Trudy van der Wal 

 

 

 

 


