
 
  

 
 
Belangrijke data in februari 
 

• Dinsdag 7 februari: rapport mee. 

• Donderdag 9 februari: spreekavond 
rapport. 

• Maandag 13 februari: spreekavond 
rapport. 

• Maandag 13 februari: roostervrije 
dag groep 8 onderwijskundige 
rapporten VO.   

• Vrijdag 24 februari: meester- en 
juffendag. 

• Maandag 27 februari tot en met 
vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie.  
 
Alles D.V. 
 

Zendingsgeld  
De kinderen nemen iedere maandagmorgen 
het zendingsgeld mee naar school. We 
sparen per periode (vakanties) voor een 
bepaald doel. Vanaf de herfstvakantie tot de 
kerstvakantie hebben we gespaard voor 
LUGA Care. Er kwam maar liefst € 825,- 
binnen. Heel hartelijk dank! Van januari tot 
de voorjaarsvakantie sparen we voor onze 
sponsorkinderen via Woord en Daad en 
Compassion.  
 
Ouderbijdrage  
In Spetternieuws 5 van 9 januari hebben we 
gevraagd of u de vrijwillige ouderbijdrage wil 
overmaken. De bijdrage is vrijwillig en dus 
niet verplicht. In Spetternieuws 5 staat ook 
waarvoor deze vrijwillige bijdrage bestemd 
is. We hebben een richtbedrag van € 20,- 
per kind. Helaas is er nog maar voor 25% 
van de kinderen een bijdrage overgemaakt.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken door gebruik 
te maken van de QR-code of op rekening van 
De Bron. Ons IBAN-nummer is: NL 28 RABO 
03375.28.705.  
 

 
Lief en leed 
Juf Esther van den Brink (PSZ) heeft in december achtereenvolgens een 
niersteenaanval, nierbekkenontsteking en  abces gehad. Lang verhaal 
kort: ziek, koorts en inmiddels twee keer opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Esther is daar heel open over en ik mocht het met u delen. 
We hopen en bidden dat ze nu thuis kan herstellen en dat met deze 
rustperiode de krachten weer terug mogen komen zodat ze weer aan 
het werk kan gaan! Mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat naar 
Esther van den Brink, J. Th. Tooroplaan 76, 6717 KM Ede.  
 
Op 10 januari werd Siem Levi geboren. Siem is het zoontje van Bram en 
Gisette Wiesenekker en het broertje van Tijs. Gisette en Siem maken 
het goed. Op het kaartje staat: Zo lief. Zo klein. Zo mooi. Zo bijzonder. 
Gods wonder. Mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat naar Fam. 
Wiesenekker, Kraaikoplaan 19, 3772 PH Barneveld.  

  
De lindeboom wordt op maandag 13 februari gekapt. Dat zal wel wat 
bekijks geven en er zijn wat extra veiligheidsmaatregelen die dag voor 
de kinderen. Dit maak je ook niet elke dag mee. We wachten niet tot 
de voorjaarsvakantie vanwege de vakantie BSO. Op maandag 13 
februari is er ook meer toezicht. De prachtige boom stond vroeger al 
achter op het voetbalveldje van de Julianaschool. De boom is aangetast 
door witrot of bruinrot en moet gekapt. Er komen twee boompjes voor 
terug in de halve maanstruiken.  
  
Spreekavond rapport februari  
Op donderdag 9 en maandag 13 februari staan onze spreekavonden 
met betrekking tot het rapport ingepland. We verwachten alle ouders. 
Vanaf vrijdag 3 februari 12.00u kan er ingeschreven worden door 
ouders en/of verzorgers met meerdere kinderen op school. Vanaf 
maandag 6 februari de anderen. Voor de groepen 8 is er geen 
rapportavond. De verwijzingsgesprekken voor het voortgezet onderwijs 
zijn deze week bijna allemaal afgerond. De leerlingen van de groepen 1 
krijgen geen rapport, maar ook voor deze ouders is er de gelegenheid 
voor een gesprek. De gesprekken met de ouders en/of verzorgers van 
de berengroep (groep 1b) zijn inmiddels gehouden met juf Sanne, die 
nu met zwangerschapsverlof is. 
 
Ouderbijdrage de QR-code 
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Poëzieweek. 
Het doel van de poëzieweek is dat de leerlingen 
van De Bron in ieder geval één keer per jaar met 
poëzie in aanraking komen. We proberen het 
vooral met andere vakken te combineren. In de 
bibliotheek van de school staan poëzie boeken op 
de tafel met de lessen erbij. Er zijn ook 
gedichtenwolkjes van Hans Hagen. Heel leuk zijn 
ook de raadgedichtjes. Zie ook onze pagina op 
Instagram. 
 
Samenwerking KNA- De Bron 
In samenwerking met KNA willen we graag het 
muziekonderwijs een boost geven. Op onze 
scholen willen we niet alleen cognitief bezig zijn. 
Een mens is meer dan alleen het hoofd. Waar ligt 
iemand zijn of haar passie? Wat zijn je talenten? 
Omgaan met verschillen. Ieder uniek, samen sterk. 
Inmiddels hebben we een kast vol met volledig 
nieuwe instrumenten. De groepen 5 zijn gestart 
met een project in samenwerking met de 
muziekschool. Ze gaan elke donderdagmiddag naar 
Euterpe! De kinderen leren de basis van een 
blaasinstrument en/of het slagwerk en zullen 
uiteindelijk een prachtig slotconcert geven in 
sporthal Ut Sporthuus.  
De kleutergroepen krijgen een voorstelling op 30 
maart. Nyncke de Vries komt in alle groepen 
muziekles geven (behalve groepen 5).  
  

 
 
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst  

Op dinsdag 24 januari vond 
op De Bron de certificering 
tot SAM-school plaats.  
Samen in ontwikkeling 
(SAM) betekent dat we een 
erkende opleidingsschool 
voor aanstaande leraren 
van Driestar Educatief zijn. 
Een dergelijke 
overeenkomst hebben we 
al langer met de opleiding 

Leraar Basisonderwijs van de Christelijke 
Hogeschool Ede.  
 

Mobielvrij op de fiets 
Een tijdje geleden is er in de bovenbouw een 
MONO-gastles (over mobielvrij op de fiets) 
gegeven van Veilig Verkeer Nederland. In deze les 
is de vlogchallenge gelanceerd. Van alle 
inzendingen uit Overijssel en Gelderland hebben 
twee leerlingen uit groep 8 gewonnen! Daarom 
kreeg groep 8 een gastles van een bekende 
YouTuber en kregen de winnaars een prachtige 
fiets die geleverd werd door onze plaatselijke 
fietsenmaker Spelt!  
 

 
 
Gezamenlijke thema peuterspeelzaal en groep 1 
Op de speelzaal staat het thema verkeer centraal 
en in groep 1 werken zij deze periode over de 
brandweer en de politie. Op een dinsdagmorgen 
hebben we met elkaar een bezoek gebracht aan de 
brandweerkazerne in Lunteren. Toch mooi dat zo 
de peuterspeelzaal niet alleen in ons gebouw zit, 
maar er ook sprake is van een duidelijke 
doorgaande lijn in ons aanbod.  
 

 
 
Spreuk 
Als je zelf klein wordt, wordt de ruimte om je heen 
groter. Wie vol is van zichzelf heeft geen plaats 
voor God en zijn naaste.  
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost 


