
 

 

 

Informatieavond.  
Donderdag 8 september staat er een 
informatieavond gepland voor de groepen 
1 t/m 8.  Het doel van deze avond is 
elkaar ontmoeten, kennismaken en 
informatie delen over het komende 
schooljaar.  
 
De informatieavond kent twee rondes.  
De eerste is van 19.30u tot 20.00u. 
Daarna is er een kwartier pauze om koffie 
of thee te pakken en naar het volgende 
lokaal te gaan. De tweede ronde is dan 
van 20.15u. - 20.45u.  
 
Als u als ouders met z’n tweeën bent dan 
kunt u vier groepen bezoeken. Is dat niet 
zo dan kunt u een keuze maken welke 
informatieronden u bezoekt.  
Hartelijk welkom! 
 
Zendingsgeld 
De kinderen nemen iedere 
maandagmorgen het zendingsgeld mee 
naar school. We sparen vier keer per jaar 
voor een bepaald doel. Verder hebben we 
ook drie sponsorkinderen. Informatie over 
deze kinderen vindt u in de hal van de 
school. De komende periode sparen we 
voor de sponsorkinderen.  
 
Oversteken 
Waar moeten we op letten! 

• We steken lopend over. 

• Om 14.30u. de weg op richting de 
Dorpsstraat bij de klaar-overs de 
weg op en niet via de kiss en ride 
strook. Erg gevaarlijk. Er komen 
namelijk ook auto’s vanaf de kiss 
en ride strook en je hebt geen 
voorrang de Postweg op.  

• Steek niet een paar meter naast 
de klaar-overs over. Ze staan er 
voor de veiligheid van de 
kinderen! 
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We zijn weer begonnen.   
Op maandag 22 augustus zijn basisschool De Bron en peuterspeelzaal 
Benjamin begonnen aan het schooljaar 2022-2023. We zijn God 
dankbaar dat de kinderen en het team weer gezond mochten starten.   
Na de zomervakantie is het voor veel ouders en kinderen weer een 
terugkeer naar vaste tijden van opstaan, ontbijten, naar school gaan, 
eten etc. Het begin van een schooljaar is voor kinderen spannend.  
Voor het eerst de trap af naar de fietsenkelder, een nieuw lokaal, een 
nieuwe leerkracht en nieuwe lesstof. Zeker als je als jongste kleuter 
begint en alles nieuw is. Toch went het ook weer snel…… 
 
Moraal 
In het boek “Moraal” van opperrabbijn Jonathan Sacks tekent hij een 
samenleving die in de afgelopen jaren gegaan is van een WIJ- naar een 
IK-samenleving. We zijn gegaan van het Ik- JIJ naar het Ik- HET en nu 
lijkt het alsof we zitten in het IK- IK. De energie die nu zo gericht is op 
het IK gaat ten koste van gezin, kerk en gemeenschappen. Dat maakt 
veel mensen eenzaam. We hebben God nodig. We hebben elkaar 
nodig. Ook als school zijn we een gemeenschap. Onderwijs is relatie. 
Dat kan niet anders. Kinderen, ouders en team hebben elkaar nodig.  
We werken vanuit onderling vertrouwen, onderlinge liefde, moraal. 
Alleen in een goede onderlinge verbondenheid en met God kunnen we 
het nieuwe schooljaar in.   
 
Sponsorloop 
In augustus 2009 zijn we gestart als basisschool De Bron en onze 
shirtjes zijn verouderd.  We zijn toe aan een update. Op dinsdag 13 
september houden we daarom een sponsorloop om geld in te zamelen 
voor nieuwe voetbalshirtjes voor De Bron. De kinderen lopen onder 
schooltijd. De geplande tijd van 17.00u – 19.00u. komt te vervallen.  
Er kan dan ’s avonds gewoon thuis gegeten kan worden. 
 
We hebben een grote en klein ronde. Maandag krijgen de kinderen 
een brief hierover mee en een sponsorlijst. We hebben ervoor gekozen 
om geen bedrijfslogo’s op onze shirts te drukken. Het worden dus 
echte De Bron shirts. Heeft u, of werkt u bij een bedrijf en wilt u ons 
sponsoren dan vindt u ook informatie op de brief van maandag.  
 
Mocht u op dinsdag 13 september tijd hebben dan kunt u de kinderen 
aanmoedigen tussen 13.00u en 14.30u.  
 
Alle data D.V. 
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost.  


