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Beste ouders/verzorgers, 

 
Voor u ligt het “Bronnenboekje” waarin alle belangrijke informatie staat voor  
cursusjaar 2022-2023.  
 
Een nieuw schooljaar brengt altijd wat spanning met zich mee. Wat brengt dit nieuwe 
schooljaar ons? Hebben onze leerlingen het goed naar hun zin op school? Hebben ze 
voldoende vriendjes en vriendinnetjes? Hoe is het contact met de leerkracht? Hoe kunnen we 
zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen? Allemaal vragen 
die we aan het begin, maar soms ook in de loop van het jaar kunnen hebben.  
 
We doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat in de eerste plaats de leerlingen zich 
veilig voelen op “De Bron”. Vanuit die veiligheid kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. 
Veiligheid bieden we aan de leerlingen door ze o.a. serieus te nemen, naar ze te luisteren en 
er voor ze te zijn.  
 
In de schoolgids hebben we in de visie op de organisatie verwoord, dat we een school willen 
zijn met een open- en laagdrempelig karakter, zodat ouders zoveel mogelijk betrokken 
worden bij de school. We streven naar een lerende houding van alle betrokkenen in en rond 
de school. We willen een transparante school zijn. Uit onderzoek is gebleken dat, als er een 
hoge mate van ouderbetrokkenheid is, dit ten goede komt aan de ontwikkelingen van de 
leerlingen.  
 
De jaarplanning, groepsroosters en klassenverdeling kunt u naast deze gids ook bekijken in 
het ouderportaal. Wanneer u uw inloggegevens vergeten bent, dan kunt u een mail sturen 
naar adm.debron@gavescholen.nl of klikken op ‘wachtwoord vergeten’. 
 
In de groepen 1 en 2 is er op dinsdag en vrijdag een open inloop voor ouders. Ouders mogen 
kiezen of ze op dinsdag òf op vrijdag met hun kind mee naar binnen lopen. Dit mag per week 
verschillend zijn. Per kind mag er maar één ouder mee naar binnen. Voor de groepen 3 t/m 8 
is dit twee keer in de maand. De eerste dinsdag en de derde donderdag van de maand. 
Tijdens deze inloop ziet u wat er allemaal in de klas gebeurt, u kunt samen met uw kind een 
spelletje spelen, een boekje lezen, vragen stellen aan de leerkracht of uw kind helpen met 
zelfstandig werken.  
 
Voor meer informatie over de school verwijzen we u naar de schoolgids 2022-2023, die op de 
site staat. In deze gids leest u op wat voor manier wij werken, zodat we de leerlingen een 
stimulerende en veilige leeromgeving bieden.  
Het geeft u een indruk over de gang van zaken op “De Bron” op onderwijskundig, maar ook 
op praktisch gebied.  
 
Actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrieven die elke laatste woensdag van de maand via 
de mail naar u toekomen. Het is belangrijk dat u deze nieuwsbrieven ook goed leest. Ook kunt 
u, als er vragen zijn, altijd contact opnemen met de locatieleider van de school, door even 
binnen te lopen of een mail te sturen naar debron@gavescholen.nl. 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen;jsessionid=B0B39D38C13D48C7459657AF420C0B4B?0
mailto:adm.debron@gavescholen.nl
mailto:debron@gavescholen.nl


 

We hopen dat uw kind(eren) en onze leerlingen een fijn schooljaar zullen hebben, waarin ze 
zich verstandelijk, sociaal en creatief verder zullen ontwikkelen. We vertrouwen daarbij op de 
zegen en de leiding van God. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van “De Bron”, 
Rudi Zaaijer 
 
 
E-mail: debron@gavescholen.nl 

Spiesheem 54   |    Fuikenweide 1 

3907 NJ Veenendaal |    3901 KD Veenendaal 

0318-508510   |    0318-522810 

Website: www.debron.gavescholen.nl

mailto:debron@gavescholen.nl
http://www.debron.gavescholen.nl/


 

 

 



 



 

 
  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

Activiteitenkalender 
Augustus 2022 
Do. 18  informatiebericht nieuwe groep 
Vr. 19 inloopmoment nieuwe groep 
Ma.  22 Eerste schooldag 
Ma. 29 Schoolfotograaf 
Di.  30 Schoolfotograaf 
 
September 2022 
Ma.  5 sollicitatie mediatoren 
Wo.  7 spreekuur CJG Fuikenweide 
Do.  15 Oudervertelgesprek 
Ma.  19 Lampegiet 
Di.  20 Oudervertelgesprek 
Wo.  28  Nieuwsbrief  
Wo. 28 Gebedsbijeenkomst 
 
Oktober 2022 
Ma.  3 Mediatietraining 
Wo. 5 spreekuur CJG Fuikenweide 
Ma. 10 Mediatietraining 
Vrij.  14 Sing-in 
Wo. 19 Studiedag kinderen vrij 
Wo. 19 nieuwsbrief 
Ma. 24 -vr. 28  Herfstvakantie 
 
November 2022 
Wo.  2 Dankdag 
Wo. 9 Openhuis GAVE scholen 
ma.  14 Inloopweek 
Do.  17 Inloopweek 
Woe.  23 Ouderavond 
Wo.  30 Nieuwsbrief 
Wo. 30 Gebedsbijeenkomst  
 
December 2022 
Ma.  5 Sinterklaasfeest 
Wo. 7 Spreekuur CJG Fuikenweide 
Wo.  21 Kerstvieringen  
Wo. 22 Nieuwsbrief 
Vr.  23 Kerstlunch (groep 5-8) 
Ma. 26 – vr 6 Kerstvakantie 
 
Januari  2023 
Wo.  11 Spreekuur CJG Fuikenweide 
Wo. 11 Gebedsbijeenkomst 
Ma.  16 Leerlingenraad 
Wo.  18 Studiedag kinderen vrij 
Zo.  22 School-kerkdienst 
Wo. 25 Nieuwsbrief 
 
Februari 2023 
Wo.  1 Gebedsbijeenkomst 
Do. 2 Adviesgesprekken groep 8 
Ma.  6 Start kindgesprekken (week) 
Di. 7 Adviesgesprekken groep 8 

Woe.  15 Rapporten mee 
Do.  16 Contactavond 
Di.  21  Contactavond 
Wo. 22  Nieuwsbrief 
Ma. 27 – vr 3  Voorjaarsvakantie 
 
Maart 2023 
Wo.  8 Biddag 
Wo  8  Spreekuur CJG Fuikenweide 
Wo.  15 Gebedsbijeenkomst 
Wo.  29 Grote rekendag 
Wo. 29 Nieuwsbrief 
Do.  30 Leerlingenraad 
 
April 2023 
Wo.  5 Gebedsbijeenkomst 
Wo.  5 Spreekuur CJG Fuikenweide 
Do. 6 Paasviering  
Vr. 7  – ma. 10  Paasvakantie 
Di.  18 Eindtoets groep 8 
Wo.  19 Nieuwsbrief 
Wo. 19 Eindtoets groep 8 
Vr. 21 Koningsspelen 
Ma. 24 – vr. 5 Meivakantie 
 
Mei 2023 
Ma. 8 leerlingenraad 
Wo.  10 Spreekuur CJG Fuikenweide 
Di. 16 Activiteit voor ouders en kinderen 
Wo. 17 Gebedsbijeenkomst 
Do. 18  vr. 19 Hemelvaartvakantie 
Di. 23 inloopweek 
Vr. 26 inloopweek 
Ma. 29  2e Pinksterdag (vrij) 
Di. 30 – vr. 2 Groep 1-4 vrij 
Wo. 31 Nieuwsbrief 
 
Juni 2023 
Ma. 5 Start avond-ochtend4daagse 
Wo. 7 spreekuur CJG Fuikenweide 
Ma.  12 Schoolreis groep 3-7 
di.  13 Schoolreis groep 2 
Wo.  14 Schoolreis groep 1 
Wo.-vr. 14-16 Kamp groep 8 
Ma 19 Start kindgesprekken (week) 
Di. 20 Schoonmaakavond 
Do.  22  Contactavond 
Di.  27  Contactavond 
Wo.  28 Nieuwsbrief 
Wo. 28 Gebedsbijeenkomst 
Vr. 30 Rapporten mee 
 
Juli 2023  
Di.  4 Wisselmoment 
Wo.  5 Afscheidsavond groep 8 
Vr. 7 Zomervakantie (tot 18 aug. 2023) 



 

 Psalmrooster Gave-scholen 

 
 
  



 

 

  
Zalig zijn zij 

 

Gelukkig de kinderen 

die zonder angst 

naar school gaan. 

 

Gelukkig de kinderen 

die, zonder hoge cijfers, 

zich geaccepteerd weten. 

Gelukkig de kinderen 

die, ondanks zichzelf, 

zichzelf mogen zijn. 

 

Gelukkig de kinderen 

die, naast een handelingsplan, 

echte aandacht krijgen. 

Gelukkig de kinderen 

die op een school zitten 

waar meesters en juffen 

hen zien… 

 

 

als Godsgeschenk! 

 
 

 


