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Vooraf 

We zijn twee weken in dit nieuwe 

schooljaar aan het werk. Nog vier weken 

en dan is het alweer voorjaarsvakantie! 

In de komende periode worden de Cito 

toetsen afgenomen, worden de leerlingen 

en de groep binnen groepsbesprekingen 

met de intern begeleider besproken en 

worden groepsplannen afgesloten en 

nieuwe plannen gemaakt. In de laatste 

week voor de voorjaarsvakantie staan de 

rapportgesprekken gepland. 

In alles zijn we afhankelijk van God onze 

Vader, bidt u mee om Zijn zegen voor De 

Bron? 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige 

Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 

geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van 

trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij 

jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van 

verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U 

ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 

mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

Themaweek‘God is erbij’ 

Wat een prachtig thema was het deze 

week! In de verhalen die zijn verteld 

kwam steeds naar voren dat God trouw is. 

In de tijd van de Bijbel en nu nog steeds. 

Hij helpt je en is bij je in alle 

omstandigheden! 

D.V. zondagochtend 22 januari 2023 wordt 

er in de volgende kerken aandacht 

gegeven aan het thema: 

Hersteld Hervormde Gemeente Kerkwijk 

(aanvang 9.30 uur), Gereformeerde Kerk 

vrijgemaakt Zaltbommel (aanvang 10 uur)  

en in de Hervormde Gemeente Bruchem 

(aanvang 09.30 uur).  

 

In de Hervormde Gemeente van Bruchem 

vertellen kinderen voor de dienst meer 

over het thema en het collectedoel. 

Andere kinderen delen de liturgie uit of 

collecteren. Er worden 2 liederen 

gezongen die op school zijn geleerd. 

U bent binnen één van de kerkdiensten 

van harte welkom om de themaweek af te 

sluiten. Na de dienst is er gelegenheid om 

op school wat te drinken, eventueel wat 

te zingen en na te praten. Graag tot dan! 

Nieuwsbrief 

Januari 2023 
 

 
‘’De Bron voor een goede basis’’ 
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Juf Marjory 

Hierbij laten we u weten dat juf Marjory 

heeft besloten om haar loopbaan buiten 

de SCOB voort te zetten. Zij heeft ervoor 

gekozen om langs deze weg afscheid van 

de kinderen en van u nemen. Zij wenst 

ons allemaal het allerbeste. Als u haar een 

kaartje wil sturen, dan kunt u dat bij mij 

inleveren, dan zorg ik dat ze dat krijgt.  

Wij danken juf Marjory voor haar inzet voor 

de kinderen en de school en wensen haar 

veel succes in haar verdere loopbaan. 

Vervanging 

De vervanging in groep 2 is tot aan de 

voorjaarsvakantie rond. Juf Amber is er op 

maandag. Juf Mirthe is er dinsdag, 

woensdag en donderdag en juf Joanne op 

vrijdag. Hartelijk dank hiervoor! 

Hoe de vervanging er na de 

voorjaarsvakantie uit gaat zien hoort u 

later. 

 

Het vinden van vervanging voor juf Wilma 

is nog in volle gang. We hebben allemaal 

de wens dat een interne collega de taak 

van Intern Begeleider (ib) op wil gaan 

pakken. De gesprekken zijn nog gaande. 

Als dit niet lukt gaan we extern op zoek.  

Het is al wel duidelijk dat juf Geerie na de 

voorjaarsvakantie haar ib taak uitbreidt. Ze 

wordt ook ib-er van groep 5. Dit betekent 

dat juf Geerie na de voorjaarsvakantie 

stopt in groep 3. Juf Amber gaat na de 

vakantie alle dagen in groep 3 werken. 

Tevredenheidspeilingen 

Afgelopen 

november 2022 

zijn de 

tevredenheidspeilingen afgenomen. De 

resultaten zijn heel positief te noemen. 

Daar zijn we blij en tevreden mee! De 

ouders die de peiling hebben ingevuld 

geven de school een 8.0. Wat aandacht 

vraagt is de vraag of u bevraagd wordt 

over de gang van zaken op school, daarop 

wordt minder hoog gescoord. We gaan 

intern nadenken hoe we dit vorm kunnen 

gaan geven en zullen u daarin meenemen. 

De aandacht voor andere culturen is wat u 

betreft ook een aandachtspunt en gaan 

we opnemen binnen het 

burgerschapsbeleid waaraan de komende 

jaren extra aandacht wordt besteed. 

De leerlingen van groep 6 t/m 8 vulden 

ook een vragenlijst in. Zij geven de school 

een 8.1, dat is net wat hoger dan de laatst 

afgenomen peiling.  

Natuurlijk blijven er aandachtspunten. De 

leerlingen willen graag meedenken over 

het invullen van de lessen en het plannen 

van hun eigen werk.  

 

De leerkrachten deden ook mee aan de 

peiling. Ze geven school, net als de 

kinderen, een 8.1. 

Er wordt met veel plezier gewerkt op De 

Bron. Een aandachtspunt is dat het 

samenwerken en de zelfstandigheid van 

kinderen aandacht vraagt. Binnen het EDI-

traject (wat inmiddels loopt) wordt hier al 

aan gewerkt. We gaan dit verder 

uitbouwen en intern bespreken en 

afstemmen. 

Juf Gertrude 25 jaar op De 

Bron 

Donderdag 19 

januari was het 

25 jaar geleden 

dat juf 

Gertrude haar 

eerste 

werkdag had 

op De Bron! 

We hebben als 

collega’s 

aandacht 
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gegeven aan deze mijlpaal.  

In verband met haar pensionering aan het 

einde van dit schooljaar volgt er op een 

later moment nog een feestje. 

Identiteitscommissie 

9 januari 2023 kwamen we als 

identiteitscommissie weer bij elkaar. Ook 

een deel van de verschillende kerkenraden 

was hierbij aanwezig. We hebben 

besproken hoe we kerken en school met 

elkaar betrokken kunnen laten blijven. Ook 

hebben we geëvalueerd hoe de biddag en 

kerstviering is ervaren en hoe we 

komende periode in gaan vullen. 

Mocht je vragen hebben of een gesprek 

met ons willen. Benader één van ons 

gerust.  Hartelijke groet, Jeroen Weijer, 

Dirk-Jan Huisman, Prisca Baas en Janny 

Olieman (06-21976827 

oliem100@gmail.com) 

Voedselbank 

Voor de kerstvakantie zijn er spullen 

verzameld voor de voedselbank. We 

willen u daarvoor hartelijk bedanken!  

Juf Amber gaat trouwen! 

Op vrijdag 25 augustus hoopt juf Amber te 

trouwen met Martijn. De kinderen die op 

dit moment in groep 3 zitten zijn ’s 

middags van harte uitgenodigd voor de 

kerkdienst en de kinderreceptie om dit 

samen met de juf en haar man te vieren. 

Verdere informatie volgt t.z.t. 

Cito 

In week 4 en 5 worden in de groepen 3 – 

7 de Cito toetsen afgenomen. Daarom is 

het ouderportaal van ParnasSys de 

komende weken dicht. Als alle Cito-

toetsen zijn afgenomen en de uitslagen 

verwerkt, wordt het ouderportaal weer 

opengezet. Het is fijn als uw kind is 

uitgerust tijdens de afnames van Cito. Dit 

geldt natuurlijk voor alle dagen, dus 

wellicht is het helpend om de bedtijden 

(weer) aan te scherpen     . 

Rapporten en 

rapportgesprekken 

In week 7 (13 t/m 17 februari) vinden de 

rapportgesprekken plaats voor de groepen 

1 – 7. De leerkracht spreekt graag samen 

met u en uw kind over de voortgang en 

ontwikkeling van uw kind. Bij de kleuters 

is het prima als het kind aanwezig is en 

minder actief deelneemt aan het gesprek. 

De kinderen mogen hun rapport na het 

gesprek meteen meenemen. 

U krijgt een bericht als de planner in Parro 

openstaat om een tijdstip te reserveren 

voor een gesprek.  

De rapporten hebben een flinke update 

ondergaan. Zowel de lay-out en opzet als 

de inhoud is (wat) veranderd.  

We vullen de rapporten in groep 3 t/m 8 

nu helemaal digitaal in. Verder zijn er 

kleine wijzigingen in de onderdelen op het 

rapport, en de volgorde daarin.  

De rapporten van groep 1 en 2 zijn een 

beetje veranderd. Die worden door de 

kinderen en leerkracht samen gemaakt. 

mailto:oliem100@gmail.com
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We hopen dat u met dit nieuwe rapport 

ook weer goed de vorderingen van uw 

kind kunt zien!  

Instroomgroep 4-jarigen 

Dit schooljaar hebben we weer de 

mogelijkheid voor een aparte 

instroomgroep. Deze start op maandag 3 

april; juf Quinty en juf Denise zullen met 

deze kinderen werken. Juf Quinty is er op 

maandag en dinsdag, juf Denise op 

woensdag, donderdag en vrijdag.  

De kinderen van de instroomgroep gaan 

alleen in de ochtenden naar school, de 

schooltijden zijn dus van 8.30 uur tot 

12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 

12.15 uur.  

Vanaf 8.20 uur kunt u uw kind op school 

brengen. Op maandag en vrijdag kunt u 

uw kind in de klas brengen, op de andere 

dagen staat de juf vanaf 8.20 uur bij het 

hek om de kinderen op te vangen.  

Kinderen die vóór april 4 jaar worden, 

stromen tijdelijk nog bij groep 1 in. Ook 

het wennen van die kinderen is nog in 

groep 1. Dit regelen de juffen van groep 1 

met u. 

Vanaf maandag 3 april komen de kinderen 

die na december 2022 4 jaar zijn 

geworden in de instroomgroep. Instromen 

kan tot twee weken voor de start van de 

zomervakantie (dit schooljaar tot 30 juni). 

De juffen van de instroomgroep stemmen 

met u de wenmomenten af. 

Planning 

Aanwezigheid Trudy van der Wal: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 

Januari  

22 januari  Gezinsdienst 

23 januari t/m 

3 februari 

Cito-afnames groep 

3-7 

24 januari t/m 

27 januari 

Adviesgesprekken 

groep 8 

Februari  

1 februari Schoolviering 

13 februari t/m  

17 februari 

Rapportgesprekken 

15 februari  Gebedsgroep 

20 februari t/m 

24 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

Een hartelijke groet, mede namens het 

team, Trudy van der Wal 

 


