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We zijn weer begonnen.
Zendingsgeld
De kinderen nemen iedere maandagmorgen het zendingsgeld mee naar school.
We sparen per periode (vakanties) voor een
bepaald doel. Ook steunen we drie
sponsorkinderen. Informatie over deze
kinderen vinden kunt u vinden in de hal van
de school. De komende periode sparen we
voor de Wycliffe Bijbelvertalers: Iedereen
de Bijbel in de eigen taal. Wycliffe wil graag
wereldwijd harten en levens veranderen
door het Woord van God, in de eigen taal.
Door de wereld gaat een Woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het Woord verstaan.

Op maandag 31 augustus zijn basisschool De Bron en
peuterspeelzaal Benjamin begonnen aan het schooljaar
2020-2021. We zijn God dankbaar dat kinderen en team weer
gezond mochten starten.
Na de zomervakantie verlangen veel ouders weer naar
regelmaat. Vaste tijden van opstaan, ontbijten, naar school
gaan, eten etc. Het begin van een schooljaar is voor kinderen
soms spannend. Een nieuw lokaal, een nieuwe leerkracht,
nieuwe lesstof en noem maar op. Zeker als je als jongste
kleuter begint en alles nieuw is. We heten iedereen (weer)
hartelijk welkom!
In de zomervakantie ben ik bezig geweest met het boek met
de aangrijpende titel: “Laat me niet zoals ik ben”. Het is een
methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling van
kinderen te stimuleren. De titel: “Laat me niet zoals ik ben”,
klinkt haast als een klacht. Een klacht van een kind. Laat me
alstublieft niet zoals ik ben. Help me verder, leid me, leer me
op eigen benen te staan, leer me verantwoordelijkheden te
dragen, leer me anderen te helpen, maar laat me niet zoals ik
ben. Ieder kind staat open voor verandering en wil en kan
leren. Al zijn het soms maar kleine stapjes. Niet iemand passief
aanvaarden met “zo is hij of zij nou eenmaal, meer zit er niet
in”. Ieder kind heeft recht op iemand die in hem gelooft.
Wat mooi dat we dan ook nog van de Heere God mogen
vertellen die levens veranderen kan en wil! Wat hebben we
een prachtig vak!!
Welkom
Juf Margreet Duijzer is deze week begonnen op De Bron. Juf
Margreet heeft gewerkt op basisschool Nederwoud en werkt
nu op maandag in groep 5b en op dinsdag in de Plusklassen.
Ook juf Lisa Zandsteeg is deze week begonnen. Zij werkt in
groep 6a. Juf Lisa komt uit Lunteren en is onlangs geslaagd aan
de Christelijke Hogeschool Ede.
Heeft u nog een leuke foto?
Meteen na de zomervakantie willen we de hal er gezellig uit
laten zien met allerlei vakantiefoto's. De leerlingen mogen in
de eerste schoolweek een foto van een leuk moment tijdens
de vakantie ophangen op de witte wanden in de hal. Helpt u
mee?

Geplande activiteiten en maatregelen
coronavirus
Voor de zomervakantie heeft u het supplement
van de schoolgids 2020-2021 ontvangen. U vindt
deze ook op de website. In het supplement staan
de data van geplande activiteiten en vrije dagen.
Zeker in de laatste weken van de zomervakantie
hebben we gezien dat het coronavirus niet weg
is. Klachten die passen bij het coronavirus zijn:
hoesten, neusverkouden, keelpijn, benauwdheid,
verhoging of koorts, en reuk- en/of smaakverlies.
Kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen die in groep
1 of 2 zitten met neusverkoudheid mogen naar
de peuterspeelzaal of basisschool mits zij geen
koorts hebben. Dit geldt niet als kinderen contact
hebben gehad met iemand die corona heeft. Of
als een kind bij een volwassene woont die koorts
heeft of benauwd is. Het kind moet dan
thuisblijven. Oudere kinderen blijven ook met
milde klachten thuis.
Kinderen worden niet eerder dan een kwartier
voor de schooltijden op het schoolplein verwacht.
We willen u vriendelijk vragen om bij het halen
en brengen van de kinderen goed te letten op de
1,5 meter afstand en niet langer op het
schoolplein te blijven dan noodzakelijk is.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5
meter afstand te houden tot elkaar en tot
volwassenen.
Ouders en verzorgers zijn zo min mogelijk in de
school en liefst op afspraak. Moet u echt
onverwachts in school zijn dan graag melden bij
de hoofdingang.
In groepen van volwassenen kan het virus zich
makkelijk verspreiden en het opsporen van
bronnen en contacten is lastiger als grote
groepen mensen bij elkaar zijn. Dit alles
overwegende hebben we besloten dat we i.v.m.
1,5 meter samenleving bepaalde activiteiten niet
door kunnen laten gaan of anders moeten
invullen.
Op dinsdag 8 september staat het startfeest voor
de kinderen gepland. Er staat een mooie
stormbaan op het schoolplein en een verrijdbare
ballenbak. Na afloop krijgen alle kinderen een
ijsje van de ouderraad.

Door de coronamaatregelen missen we de
ontmoeting tussen ouders onderling en tussen
ouders en leerkrachten. We maken een filmpje,
waardoor u in ieder geval kennis maakt met ons
team en nieuwe leerkrachten en/of leidsters en
het schoolgebouw.
De informatieavond op donderdag 17 september
komt te vervallen. U krijgt op vrijdag 4 september
een informatiebrief per groep van uw kind met
de nodige informatie. De informatiebrief van
groep 1 is inmiddels al verzonden. Deze kinderen
zitten grotendeels voor het eerst op school.
Op onze school hechten we veel waarde aan het
ouderbezoek. Verleden jaar kwam de leerkracht
van uw kind aan het begin van het schooljaar bij
u thuis. Hij of zij leerde zo de thuissituatie kennen
en er konden dan bijzonderheden over uw kind
en/of de thuissituatie gedeeld worden die voor
ons van belang waren in de begeleiding van uw
kind.
We hebben gemeend om voor dit schooljaar
oudergesprekken op school te houden i.p.v. het
ouderbezoek. U kunt dan kennis maken met de
leerkracht van uw kind. Via Parro kunt u zich
inschrijven. Per leerling reserveren we vijftien
minuten. Mocht blijken dat dit te kort is dan
maakt de leerkracht een vervolgafspraak met u.
In het gesprek komen de volgende vragen aan de
orde: Waar geniet u van bij uw kind? Kunt u daar
iets over vertellen? Waar raakt uw kind
enthousiast van? Dieren, hobby’s sport. Gaat uw
kind met plezier naar school? Zijn er
bijzonderheden over uw kind en/of de
thuissituatie die voor ons van belang zijn om te
weten? Zijn er ook dingen die uw kind zelf
aangeeft?
In de afgelopen periode is er in de landelijke
media veel aandacht geweest voor de ventilatiehuishouding in schoolgebouwen. Onze school
heeft een goede en verantwoorde ventilatiehuishouding en we voldoen daarmee aan de
geldende eisen. Wij laten dit een gespecialiseerd
bureau nogmaals bevestigen. We hebben een
aannemer opdracht gegeven om op enkele
plaatsen in De Bron kozijnen aan te passen, zodat
hier (extra) geventileerd kan worden.
Hartelijke groet, namens team
Henk Drost.

