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Afgelopen maandag zijn we enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. Juffrouw Nel is na enkele weken van 
afwezigheid weer begonnen met haar lesgevende taken. Evenals juf Sjoerdje, zij is na haar operatie ook weer gestart. 
Nieuw is juffrouw Gabriëlle (blauw shirt) zij geeft twee dagen les in groep 6 en juffrouw Maartje (rood shirt) zij vervangt 
juffrouw Jannie in ‘t Veld op haar BAPO-dag. Links op de foto zien we juffrouw Hanneke Bel, zij is onze nieuwe IB-er. In 
september werkt ze alleen op de woensdagen; na 1 oktober 3 dagen per week. Op de foto missen we nog juffrouw 
Gerdien Boot (klassenassistent groep 5) en juffrouw Aemile Roos; zij is nog niet voldoende hersteld.  
 
GROENE VOETSTAPPEN 

Ook dit jaar doen we weer mee met de landelijke “Groene 
voetstappen”-actie, als onderdeel van School op Seef. Gedurende 
een week, de week van 16 september, stimuleren we de kinderen 
lopend, fietsend of met de step naar school te komen. Hiermee 
verdienen ze Groene Voetstappenstickers. Die plakken ze in een 
boekje en aan het eind van de week worden alle geplakte stickers 
geteld.  Door deze actie wordt niet alleen de uitstoot van 
uitlaatgassen rondom de school verminderd, maar ook de 
verkeersveiligheid rondom de school positief beïnvloed. Tijdens de 
actieweek besteden de leerkrachten in de klas aandacht aan 
onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit en 
verkeersveiligheid met behulp van aangeboden lesmateriaal. 

 

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN 
Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en 
fietsende scholieren.  Elke dag melden bijna twee schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende 
hulp. Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roept basisschool de Bron samen met Veilig Verkeer Nederland 
alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben zodat kinderen veilig op school komen. De 
campagne start één week voor de start van de scholen tot twee weken er na. 
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Wennen voor iedereen 
Na de zomervakantie is het voor kinderen weer wennen om naar school te 
fietsen. Voor een deel van de kinderen is het de eerste keer dat zij zonder 
begeleiding van ouders naar school gaan. De beschermende vleugels van 
vader of moeder worden ingeruild voor vrienden en vriendinnen inclusief de 
bijkomende afleidingen. Na de vakantie weer naar school gaan is spannend en 
met alle nieuwe indrukken is het lastig de aandacht er 100% bij te houden. 
Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer 
even wennen. Met campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ werkt Veilig 
Verkeer Nederland samen met gemeenten, scholen, vrijwilligers en het bedrijfsleven aan het terugdringen van het 
aantal verkeersongevallen onder fietsende scholieren. 
Kinderen verdienen een veilige rit naar school. Daar kan niemand het mee oneens zijn. School is voor kinderen de plek 
waar zij zich veilig voelen. De weg ernaartoe moet dat ook zijn. 
 
BEDANKT 

Lieve allemaal, 
 
Wat heb ik met mijn gezin genoten van een geweldig afscheid op 
vrijdag 12 juli j.l.! 
Het ging al mijn verwachtingen te boven: ik kreeg een ‘Schapenfeest’ 
met echte schapen op het plein voor mijn groep, kinderen met 
vlaggetjes in de gang, mooie liedjes, lieve woorden en cadeautjes/ 
knutsels van alle groepen, een eigen glossy met bijdragen van collega’s 
en kinderen, een toneelstukje met een boekje om het verhaal nog 
eens na te lezen, een schitterende armband en nog meer cadeautjes. 

Het afscheid met de collega’s op de laatste schooldag bij een collega thuis vierden we met lekker eten en weer veel lieve 
woorden bij prachtige schoolplaten en cadeaus. 
Iedereen heel erg bedankt voor alle mooie herinneringen!! 
 
Veel geluk en gezondheid van (juf) Gerda. 
___________________________________________________________ 
 
Op vrijdag 19 juli zijn wij getrouwd. De kinderen van groep 1i waren bij 
de ceremonie en er was voor hen een kinderreceptie. De kinderen 
hielden prachtige bogen vast waar wij onderdoor mochten lopen. Ook 
zijn wij verrast met een prachtig liedje en mooie cadeautjes. Iedereen 
bedankt voor de felicitaties en al het moois.  
 
Juf Leonie en Henri.  

 
MR 
Marco Schoenmakers, ouderlid van de Medezeggenschapsraad, zijn eerste zittingsperiode zit erop. Hij heeft zich 
herkiesbaar gesteld voor een tweede periode. Reglementair moeten dan ook andere ouders in de gelegenheid gesteld 
worden om zich aan te melden voor de ‘vacature’. Voor de zomervakantie heeft u de gelegenheid gekregen om zich aan 
te melden als nieuw lid van de Medezeggenschapsraad. Hierop is één reactie binnengekomen. Dat betekent dat er 
gekozen moet worden tussen de twee kandidaten. Marco heeft echter besloten om zich terug te trekken, waardoor er 
niet meer gekozen hoeft te worden. Dat betekent dat Stanske Jaspers het nieuwe ouderlid van de MR is geworden. 
Hartelijk welkom. Zij zal zich in de volgende Nieuwsbrief voorstellen. Marco bedankt voor het vele werk wat jij verzet 
hebt. Je was een zeer betrokken lid van de MR. We zullen je wijze raad en adviezen missen.  
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OVERBLIJVEN 
Helaas is het niet gelukt om voldoende ouders te vinden om de gaten in het overblijfrooster op te vullen. Dat betekent 
dat ik de gesprekken ga starten met KiViDo met de vraag of zij het overblijven kunnen overnemen. Wordt vervolgd.  
 
KIND OP MAANDAG 
Week 36 ■ 02/09 - 06/09  
In orde - Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3 
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker en licht, water en land. 
Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in orde! 
 
Week 37 ■ 09/09 - 13/09  
Wat wil je nog meer? - Genesis 2: 4-25 en Genesis 3 
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, maar hij mist iemand die bij hem 
past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. 
Maar die ene boom… 
 
Week 38 ■ 16/09 - 20/09 
Code rood - Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24 
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. 
Het bloed van Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen.  
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, 
dat het zo niet verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om 
aan de vloed te ontkomen. 

Week 39 ■ 23/09 - 27/09 
We beginnen opnieuw - Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17 

Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God begint opnieuw met 

Noach en alle dieren in de ark. 

APP GEKOPPELD AAN DE WEBSITE 
Nu nog makkelijker op de hoogte blijven van het nieuws van De Bron? Via de ‘App Store’ of de ‘Playstore’ kunt u zoeken 
op CSG De Waard. En op deze wijze de app downloaden.  

GYM- EN ZWEMROOSTER 
Wij gymmen op dinsdag in de grote gymzaal bij het gemeentehuis.  
Vanaf groep 5 gaan alle leerlingen op de fiets naar de gym. 
 

08.30 - 09.30 uur Groep 3 Groep 8 

11.00 - 12.00 uur Groep 4A en 4B Groep 7 

13.15 - 14.15 uur Groep 5 Groep 6 

 
De groepen 5 t/m 8 zwemmen tweewekelijks op vrijdag in De Waterstee en gaan daar met de fiets naar toe.  
De weken staan aangegeven in de schoolkalender.  
 
GEBEDSGROEP  
Op woensdag 2 oktober worden de briefjes verzameld, die in de "gebedsolifanten" zitten. Op woensdag 9 oktober komt 
de groep bij elkaar om te bidden. Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben of graag mee willen bidden zijn ze 
hartelijk welkom en kunnen ze contact opnemen met Marjon Schenk, Elizabeth Heijblom of Annelies Koedam.  
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ZENDINGSGELD 
Er is besloten om te stoppen met het wekelijks ophalen van het zendingsgeld op maandag. Hiervoor in de plaats zullen 
we 1-2 keer per jaar acties organiseren voor een goed doel. Deze doelen zullen zorgvuldig gekozen worden, passend bij 
onze school.  

START SCHOOLJAAR 

We zijn het jaar feestelijk gestart door de kinderen via een erehaag en met veel confetti binnen te halen.  
 

Tejo Vink  
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