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In dit nummer:

Nieuwsbrief



Verlenging kerstvakantie/feest



Wonderlijk gemaakt



DVS blok 4



Nieuwe leerkrachten



Start na de vakantie en
CITO

verlenging Kerst-Vakantie/feest
De tweede periode van dit schooljaar zit erop. Vanaf de herfstvakantie is er hard
gewerkt door de leerlingen en het personeel van de school. Het was een drukke
periode waarin er veel is geleerd ondanks dat er met regelmaat kinderen en
leerkrachten thuis hebben gezeten door corona of de maatregelen omtrent corona.
Op het laatste moment werd de kerstvakantie nog verlengd en moest er aanspraak
worden gedaan op de flexibiliteit van het personeel van De Bron, de leerlingen en u
als ouder/verzorger.
We zijn dankbaar dat ondanks de verlenging van de kerstvakantie er wel een
kerstfeest gevierd kon worden in de klas. In een tijd waarin de stip op de horizon
maar moeilijk te onderscheiden is, geeft de kerstboodschap een heldere blik op de
realiteit.



Huisvesting



Nieuwe leerlingen



Schoolfrisbeetoernooi



Beeldknap maand

Bijbeltekst van de maand
Spreuken 21:15a
“Voor de rechtvaardige is het
een blijdschap recht te doen.”

Kerst groep 4b
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Lukas 2:10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
Ik vind het prachtig om te lezen dat de Bijbel als eeuwenoud geschrift zo actueel kan
zijn. De angst, verwarring of de troebele blik richting de toekomst hoeft ons niet
bevreesd te maken. Jezus kwam naar de aarde om ons te richten op wat echt
noodzakelijk is.
Het geloof en het vertrouwen in Hem als onze Verlosser en Zaligmaker. Vanuit dit
oogpunt is onze blik niet horizontaal gericht op een vage stip maar verticaal naar de
heldere hemel.
Wanneer we onze blik richten op Hem, spreken we niet van een verlengde
kerstvakantie maar van een eeuwig kerstfeest!
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26 januari. Een aantal
belangrijke punten voor de komende periode willen we onder de aandacht brengen.

Wonderlijk gemaakt
Deze maand geven we de derde les van “Wonderlijk gemaakt”.
Voor de groepen 3 tot en met 6 is dit de laatste les. Bij groep 7 en 8 volgen nog extra lessen.
In groep 3 is het thema van de les in januari: Fijne en vervelende geheimen. Onderdelen die aan bod komen deze les
zijn: plezier in leuke geheimen, afweging tussen fijne en vervelende geheimen, vervelende geheimen vertellen aan
iedereen die je vertrouwt, aan God vertellen mag altijd.
In groep 4 is het thema van de les in januari: Veiligheid thuis. Onderdelen die aan bod komen deze les zijn: veiligheid
in het gezin, gewoonten rondom bloot.
In groep 5 is het thema van de les in januari: Verdachte situaties. Onderdelen die aan bod komen deze les zijn:
gevaar inschatten, ja– of nee gevoel en handelen in bedriegende situaties.
In groep 6 is het thema van de les in januari: Hulp inroepen. Onderdelen die aan bod komen deze les zijn: hulp
inroepen. Hulp accepteren en vertrouwenspersoon en stichting Chris.
In groep 7 is het thema van de les in januari: het wonder van zwangerschap. Onderdelen die aan bod komen deze les
zijn: Wonder van geboorte en God heeft een plan met mijn leven. Groep 7 geeft de komende tijd nog een aantal
lessen over wonderlijk gemaakt. De volgende lessen worden
nog gegeven. Moeilijk zwanger worden, niet alles is normaal
en respect.
In groep 8 is het thema van de les in januari: Weerbaarheid.
Onderdelen die aan bod komen deze les zijn: voorkomen,
verzetten, vertellen en betrouwbare personen. Groep 8 geeft
de komende tijd nog een aantal lessen over wonderlijk
gemaakt. De volgende lessen worden nog gegeven.
Echtscheiding, homofilie en maatschappelijke trends.

Pagina 2 van 7

De vreedzame school blok 4
Eind januari gaan we met de kinderen werken over gevoelens. Om kunnen
gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas
en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig
voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar” hebben, d.w.z. dat ze met
respect omgaan met elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn
hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te
verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te
lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen
zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de
veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het
betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun
boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, en opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt.
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel
mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les
heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te
praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over
hun gevoelens kwijt willen.

Nieuwe leerkrachten
In het nieuwe schooljaar mogen we een aantal nieuwe leerkrachten verwelkomen op De Bron.
Juf Jorien Beukhof had zich al voorgesteld in de vorige nieuwsbrief. Hier onder volgen Juf Loes van Beek die de
vervanging van de zwangerschapsverlof van juf Willemein op zich zal nemen. En juf Sabine Zwart die in plaats van
juf José in groep 2 zal gaan werken.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Even voorstellen; Mijn naam is Loes. Ik ben 22 jaar oud en woon bij mijn ouders in
Ederveen. Begin februari hoop ik met mijn afstudeerstage te starten in groep 1c op
de Bron. Op de dinsdag, woensdag en donderdag sta ik voor de klas. Ik hou van
spelletjes en vertel graag verhalen! Ik kijk uit naar een leerzame en gezellige tijd op
de Bron. Tot snel!
Hartelijke groet,
Loes van Beek
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat leuk om onderdeel te mogen worden van het team van de Bron en daarmee ook
een klein onderdeel van het leven van uw kind(eren).
Mijn naam is Sabine Zwart. Naast leerkracht ben ik ook moeder van twee kinderen van
3 en 1 jaar.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op School Max. Hier heb ik veel geleerd
over hoe je op verschillende en uitdagende manieren de kinderen kunt laten leren. Dit
zult u samen met mijn enthousiasme en positiviteit, hopelijk terugzien in de groep.
Na zoveel jaar op dezelfde school te hebben gewerkt ben ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Deze uitdaging heb ik gevonden bij de Bron als leerkracht van groep 2. Ik kijk
er naar uit om met nieuwe collega’s, leerlingen en ouders de samenwerking aan te
gaan.
Ik hoop u (wanneer de maatregelen het toelaten) binnenkort in de klas of bij het hek te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Sabine Zwart

Start na de vakantie en CITO
Zoals de vooruitzichten nu zijn zullen de leerlingen op maandag 10 januari weer in de klassen welkom zijn. Mocht
het kabinet in de kerstvakantie een maatregel afkondigen wat betrekking heeft op de opening van de school op
maandag 10 januari dan zal ik dit met u communiceren.
Midden januari starten we met de afname van Cito toetsen in groep 3 t/m 8. We meten met deze onafhankelijke
toetsen de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en
woordenschat. Tip voor thuis: zorg voor voldoende nachtrust. Dan kunnen de leerlingen zich beter concentreren.

Huisvesting
Het afgelopen halfjaar hebben we kunnen genieten van alle leerlingen op 1 locatie in het Ontmoetingshuis. Helaas
komt hier na de kerstvakantie een einde aan. Maandag 10 januari zal groep 7 starten op de Rehoboth school. Die
ochtend zal groep 7 gezamenlijk op de fiets vertrekken en worden uitgezwaaid door de leerlingen die in het
Ontmoetingshuis blijven.
Wij blijven aandringen bij de gemeente voor een structurele oplossing van het huisvestingsprobleem met als
uitgangspunt dat alle leerlingen van De Bron in Veenendaal-oost naar school kunnen.
Voor de groep 7 zijn we nog op zoek naar ouders/verzorgers die willen meedraaien in het pauze schema op de
Rehobothschool. Het zal gaan om een half uur begeleiden tijdens het eten in de klas op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Mocht u dit willen doen dan kan u een bericht sturen naar debron@gavescholen.nl alvast hartelijk dank.
De schooltijden blijven gelijk aan de tijden die we hanteren op de hoofdlocatie.
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Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie starten Rafner en Rivka Verburg in groep 6 en in groep
5a. De familie Verburg is een lange periode in Brazilië woonachtig geweest.
We heten Rafner en Rivka en het gezin Verburg van harte welkom in
Nederland en op “De Bron”.

Schoolfrisbeetoernooi
Hieronder een bericht van het schoolfrisbeetoernooi.
Helaas hebben we besloten om het schoolfrisbeetoernooi van 29 december te verplaatsen naar de
voorjaarsvakantie.
De coronamaatregelen blijven van kracht en worden mogelijk zelfs aangescherpt.
Ook als het formeel niet onmogelijk is om het toernooi te houden vinden we het niet verstandig om de kinderen in
de kerstvakantie uit hun bubbel te halen en meerdere besmettingen te riskeren.
Uiteraard vinden we het jammer. Daarom hopen we het toernooi alsnog in de voorjaarsvakantieweek te kunnen
organiseren. Hierover ontvangen jullie dan in het nieuwe jaar bericht.
Fijne feestdagen en een sportief nieuwjaar,

Jan Maurits van Linge
Frisbeevereniging Veenendaaltijgers
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Agenda

Datum

Activiteit

Maandag 10 januari
Woensdag 12 januari

Deze maand les 3 Wonderlijk gemaakt
Instroom nieuwe groep 1 leerlingen
Gebedsbijeenkomst ouders

Maandag 17 januari

Leerlingenraad

Woensdag 26 januari

Nieuwsbrief januari

Zondag 30 januari

School/kerkdienst

Maandag 31 januari

Instroom nieuwe groep 1 leerlingen
start DVS blok 3

Contact

Locatieleider
Rudi Zaaijer
Maandag t/m vrijdag.
debron@gavescholen.nl

Bouwcoördinator groep 1-2
Klasine Treure
Maandag, woensdag en vrijdag
k.treure@gavescholen.nl

Bouwcoördinator groep 3-8
Ronald Tamerus
Maandag, dinsdag en vrijdag
r.tamerus@gavescholen.nl

Adresgegevens
Basisschool “De Bron”
Spiesheem 54
3907 NJ Veenendaal
0318-508510
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Januari = Beeldknap maand
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