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Donderdag 4 april theoretisch
verkeersexamen groepen 7.
Donderdag 11 april afscheid Karen
Dekker.
Vrijdag 12 april Koningsspelen.
Groepen 5 t/m 8 om 14.15u. uit.
16, 17 en 18 april Cito Eindtoets.
Woensdag 17 april Paasfeestviering
om 19.00u. in de Bethelkerk.
Op donderdag 18 april
continurooster tot 13.30 uur en
aansluitend de meivakantie.
Meivakantie vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei.
Woensdag 8 mei groepsfoto’s en
maandag 13 en dinsdag 14 mei
schoolfotograaf.
13 t/m 17 mei het
schoolvoetbaltoernooi.

Alle data DV.
Wedstrijd Buitensportnet
Juf Kathelijne Russcher heeft een filmpje en
een pagina gemaakt om mee te doen met
de wedstrijd. De bedoeling is dat de pagina,
waarop het filmpje + onze motivatie staat,
zoveel mogelijk gedeeld wordt op social
media.
https://buitensportnet.nl/winactie/basissch
ool-de-bron/ Doet u mee?
Ede doet
De gemeente Ede heeft de eerste cheque
aangeboden voor De Dorpen. Mocht u die
cheque aan de school willen schenken dan
kunt u deze inleveren in de doos in de hal
van de school.
Alvast bedankt!

De opdracht (Mattheus 28: 18b, 19a en 20.
"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan
heen, onderwijs al de volken ... En zie, Ik ben met u alle dagen
tot het einde van de wereld!"
Wat een prachttekst! Als je weet dat de Heere Jezus alle macht
heeft dan hoef je niet bang te zijn om te getuigen en te
vertellen van Hem. Hij zegt immers dat Hij altijd met je is!
Afscheid en welkom
Afgelopen woensdag stond juf Rebecca Hermans voor het
laatst voor groep 3a i.v.m. zwangerschapsverlof. Van de
ouders en de kinderen kreeg ze een prachtige “luiertaart”.
We wensen juf Rebecca een goed verlof en bidden dat alles
voorspoedig mag gaan.
Haar vervangster is juffrouw Pauline Pors. Juf Pauline is in
2018 afgestudeerd aan de CHE in Ede. Ze was toen
benoembaar bij ons op school, maar haar weg ging naar de
zending in Thailand. Die periode is nu afgesloten en ze is
inmiddels weer in Nederland en bij ons gestart. Ze heeft heel
veel zin in haar nieuwe baan en we hopen dat ze zich snel thuis
voelt op De Bron.
Bericht van meester Jan van Eunen
Na lange tijd een bericht van mij. Nu pas omdat er door
revalidatie die ik volg stukje bij beetje duidelijkheid komt. Eerst
bedank ik u en jullie voor alle kaarten, tekeningen en andere
verrassingen. Al dat meeleven doet ons goed! In september lag
ik plotseling in het ziekenhuis met veel pijn in hoofd en rug.
Geen hernia zoals eerst werd gedacht. Na bijna twee weken
bleek de oorzaak een bloeding bij het ruggenmerg. Een
spontane bloeding waarvoor bij nader onderzoek in Utrecht
geen oorzaak werd gevonden. Daarom was gelukkig geen
operatie nodig. We realiseren ons hoeveel gebed er is
geweest. De bloeding heeft wel (via het hersenvocht)
uitwerking op het hoofd. Daarvan heb ik nog steeds last. Hoe
dit zich verder ontwikkelt wachten we af. Met de revalidatie
via Klimmendaal probeer ik hier grip op te krijgen.
Uitnodiging afscheidsreceptie Karen Dekker
Donderdag 11 april neemt Karen Dekker afscheid als
leidinggevende van de peuterspeelzaal Benjamin. Graag
nodigen wij u uit voor de afscheidsreceptie op donderdag 11
april van 16.00u – 17.00u. in de hal van De Bron.

Benjamin
We hebben
gevierd dat
Helma van Hijum
al weer 12,5 jaar
op de speelzaal
werkt. De
peuters, die
verkleed waren
als dieren uit de
jungle, hebben haar thuis opgehaald met een
grote bus. Dit was een enorme verrassing.
Het afgelopen thema ging over: Ziek en gezond.
De peuters speelden dokter en patiënt. We
hebben gepraat over gezond eten en hebben zelf
smoothies gemaakt. Ons nieuwe thema is :
Motoriek. We gaan springen, rennen, glijden en
knippen. De komende weken gaan we uit het
boek: “Ssst de tijger slaapt” lezen, er werkjes
over maken en er allerlei begrippen uit het boek
over leren. Er zijn op een aantal groepen nog wat
plekjes vrij voor nieuwe peuters dus als u een
peuter heeft of kent die nog niet op Benjamin zit,
wij hebben nog ruimte! Hebt u nog vragen of
twijfelt u nog? Kom gewoon eens even kijken of
vraag een gesprek aan. Wij willen u graag een
rondleiding geven en w vragen beantwoorden.
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl

Vrije dagen rond Pasen
Op donderdag 18 april blijven alle kinderen van
de basisschool op school eten. De school zorgt
voor eten en drinken. Om 13.30 uur is iedereen
vrij. Aansluitend de meivakantie. De kinderen
worden op maandag 6 mei weer op de normale
tijd op school verwacht.

Koningsspelen vrijdag 12 april
We starten met het koningsontbijt en dan de
koningsspelen. De kinderen van de groepen 1 & 2
en de Peuterspeelzaal spelen op het plein. De
kinderen van de groepen 3, 4 & 5 gaan naar het
Buurtbos bij de eendenvijver. De kinderen van de
groepen 6, 7 & 8 spelen op het kunstgrasveld van
het sportpark. De groepen 1 t/m 4 gaan om
12.00 uur uit. De kinderen van de groepen 5 t/m
8 om 14.15 uur. Het is de bedoeling dat de
groepen 5 t/m 8 tussen de middag op school
blijven eten en zelf een lunchpakketje
meenemen. Komt u even kijken?

Schoolfotograaf
Meteen na de meivakantie op woensdag 8 mei
komt de schoolfotograaf. Er worden dan alleen
groepsfoto’s gemaakt. Op maandag 13 mei en
dinsdag 14 mei volgen dan de portretfoto’s en de
foto’s met broertjes en zusjes. Begin volgende
week ontvangt u via Heidi (secretaresse) verdere
informatie.

Paasfeestviering
Op woensdag 17 april is er om 19.00 uur een
gezamenlijke Paasfeestviering met kinderen en
ouders in de Bethelkerk, Haverkamp 1. Ook
anderen zoals bijv. opa en oma zijn van harte
uitgenodigd. Mocht u met de auto komen dan
parkeren op het parkeerterrein. Niet in de wijk en
langs de Haverkamp (weg) zodat deze bereikbaar
blijft en er ook mensen deze weg in kunnen als
we het parkeerterrein verlaten.

Eindtoets
Op 16, 17 en 18 april maakt groep 8 de digitale
Centrale Eindtoets van Cito. Er zijn drie
onderdelen die getoetst worden: Nederlandse
taal, rekenen en wereldoriëntatie. De leerkracht
heeft al eerder op basis van het
leerlingvolgsysteem een schooladvies voor het
voortgezet onderwijs gegeven. Daarbij is ook
gekeken naar karakter, discipline, interesse,
werkhouding, werktempo, eventuele faalangst,
omgang met huiswerk en de sociale
vaardigheden van het kind.
De Centrale Eindtoets kijkt welk vervolgonderwijs
bij de behaalde eindscore past. Scoort een kind
op de toets beduidend hoger, dan mogen we ons
advies bijstellen. Scoort een kind lager dan blijven
we bij het eerstgenoemde advies. Belangrijk is
dat de kinderen op die V.O.-school geplaatst
worden waar ze tot hun recht komen en zich
verder ontwikkelen kunnen.

Dodenherdenking
Herdenking gevallenen 1940 – 1945. Dit jaar is er
een herdenkingsplechtigheid op zaterdag 4 mei
bij het monument aan de Kerkhoflaan. Er zullen
kinderen uit groep 7 meelopen in de stille tocht
en kransen dragen.
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen op donderdag 4
april mee met het landelijk schriftelijk
verkeersexamen. Omdat wij het belangrijk vinden
om het gedrag en de rijvaardigheid van de
kinderen in het verkeer te toetsen is er ook een
praktijkexamen gepland op donderdag 20 juni.

