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De school is weer 
begonnen! 
Met de zomervakantie in onze herinnering zijn wij 
vorige week begonnen met het nieuwe schooljaar. Wij 
hopen dat het voor iedereen een goede vakantie is 
geweest. 
Wij zijn dankbaar dat de school zijn deuren weer 
mocht openen.  
Met nieuwe energie, kracht en enthousiasme 
verwelkomen wij de leerlingen weer in de klassen.  
 
Het jaarthema 22-23 is “Het Koninkrijk van God.” Dit 
thema inspireert ons om op De Bron te werken aan, 
zoals in de tekst van de maand staat beschreven 
Gerechtigheid, Vrede en Blijdschap in de Heilige Geest. 
Dit kunnen wij niet alleen! Samen met de leerlingen, u 
als ouder en God in al zijn almacht, is dit ons doel voor 
dit jaar. Alleen met Gods hulp wordt De Bron een 
stukje van Gods koninkrijk op aarde. Bouwt u hieraan 
mee? 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag 
28 september. Een aantal belangrijke punten voor de 
komende periode willen we onder uw aandacht 
brengen. 

 

Bijbeltekst van de maand 
Romeinen 14:17 

“Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en 
drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap 
in de Heilige Geest.” 

 

Fietsouders gezocht! 
Dit schooljaar zal zorgklas ‘De Oase’ en plusklas ‘De 
Biotoop’ starten. Om de leerlingen veilig tussen de 
locaties te laten fietsen zijn we op zoek naar 
fietsouders die de leerlingen (+-4) willen begeleiden. 
Voor de volgende tijden zijn wij nog op zoek: 
 
Maandag 08.30 uur FW→SH 
Maandag 10.30 uur FW→SH aansluitend SH→FW 
 
Donderdag 10.30 uur FW→SH aansluitend SH→FW 
Donderdag 14.30 uur SH→FW 
 

Mocht u in de gelegenheid zijn om met +- 4 leerlingen 
te fietsen tussen beide locaties op de bovenstaande 
tijden dan mag u een berichtje sturen naar 
n.middelman@gavescholen.nl  Alvast hartelijk dank! 
 

Agenda 
Ma 5 september: deze week solliciteren voor mediator 
Di 6 september: open inloop groep 3-8 
Wo 7 september: spreekuur CJG Fuikenweide 
Do 15 september: oudervertelgesprekken 
Ma 19 september: Lampegiet  
Di 20 september: oudervertelgesprekken 
Do 22 september: open inloop groep 3-8 
Wo 28 september: gebedsbijeenkomst voor ouders 
Wo 28 september: nieuwsbrief september 
 
Parro app + AVG  

Op “De Bron” maken we gebruik van de Parro-app.  
Voor nieuwe ouders: u kunt deze app downloaden in 
de App-store. U ontvangt via de mail een koppelcode, 
zodra deze is ingevoerd kunt u berichtjes van de 
leerkracht van uw kind ontvangen. Er worden ook 
regelmatig foto’s uit de groep met u gedeeld.  
Voor alle ouders: Wilt u de privacy-voorkeuren in Parro  
aangeven? Ga hiervoor naar het vierde tabblad 
‘Instellingen’. Tik op ‘Profiel’ en scrol naar het kopje 
‘Mijn kinderen’. Hier kunt u per kind aangeven wat uw 
voorkeuren zijn. We weten dan als team of we een 
foto van uw kind op de website of in een schoolgids 
mogen gebruiken.  
Voor ouders die eerder gekoppeld waren aan de 
Engelenburgschool: U moet eerst uitloggen bij Parro. 
Daarna opnieuw inloggen met de gegevens die u via de 
mail heeft gekregen. Let op: klik dan op een linkje 
waarop ‘de bron’ staat. U wordt nl. gekoppeld aan een 
nieuwe school!   
 

Ouderavond 

23 november staat er een ouderavond op het 
programma. Deze ouderavond zal in het teken staan 
van het nieuwe strategisch beleidsplan van onze 
onderwijsgroep GAVE, het nieuw schoolplan van De 
Bron en de resultaten van de ouderenquête welke in 
oktober uitgezet zal worden. Voor de exacte invulling 
zou ik graag een beroep op u willen doen. Wilt u met 
mij meedenken in het organiseren van de 
ouderavond? Stuur dan een bericht naar 
debron@gavescholen.nl  
 

mailto:n.middelman@gavescholen.nl
mailto:debron@gavescholen.nl


  

De Vreedzame School 
Ook dit schooljaar is De Bron weer een “Vreedzame 
school.” HIER kunt u informatie vinden over de 
methode en wat er staat te gebeuren in blok 1.  

 
Pleinwacht gezocht! 

Ook voor dit schooljaar zijn we nog hard op zoek naar 
ouders die voor een vergoeding willen ondersteunen 
op het plein tijdens de middagpauze. Geef je op door 
een bericht te sturen naar r.tamerus@gavescholen.nl  
 

Ingang en starttijden 

In het onderstaande schema vindt u de starttijden en 
de te gebruiken ingangen van de locatie Spiesheem. 
 

Spiesheem Deur 
open 

Start in 
de klas 

Ingang 

Groep 1-3 8.20  8.25 Ingang 1 voor het 
hek 

Groep 4-5 & 8 8.25 8.30 Laatste ingang op 
het plein 

Biotoop & 1D 8.20 8.25 Middelste ingang 

Fuikenweide Deur 
open 

Start in 
de klas 

Ingang 

Groep 1-4 8.25 8.30 Ingang kleuterplein 

Groep 5-8 8.25 8.30 Ingang bovenbouw 

 
Het komt wel eens voor dat er leerlingen te laat op 
school komen. Erg vervelend voor de leerling zelf en 
de leerkracht die graag op tijd wil beginnen. Wilt u 
zorgen dat uw kind op tijd op school is? Mocht het 
structureel voorkomen dat uw kind te laat komt dan 
zal er een gesprek plaatsvinden met mij. Mocht dit het 
probleem niet oplossen dan zal er een melding worden 
gedaan bij de leerplichtambtenaar.  
  

Open inloop momenten 
In het onderstaande schema vindt u de 
inloopmomenten van de locatie Spiesheem en 
Fuikenweide. 

Spiesheem Dag Tijd 

Groepen 1-2 Iedere dinsdag en vrijdag 8.25 tot 
8.40  

Groepen 3-8 1e dinsdag en 3e donderdag 
van de maand 

8.30 tot 
8.45 

Fuikenweide Dag Tijd 

Groepen 1-2 Iedere vrijdag 8.30-
8.45 

Groepen 3-8 1e dinsdag en 3e donderdag 
van de maand 

8.30 tot 
8.45 

Oudergebedsteam 

Filippenzen 4:6  
“Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed 
aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles.” 
 
Als gebedsgroep willen wij de leerkrachten, leerlingen 
en ouders in gebed bij God brengen. We bidden en 
danken voor de gebedspunten die de leerlingen en/of 
leerkrachten (anoniem) opschrijven.  
 
Wilt u meebidden of bij de gebedsgroep aanwezig zijn, 
dan bent u van harte welkom. De gebedsgroep aan de 
Spiesheem komt de laatste woensdag van de maand 
bij elkaar en aan Fuikenweide de laatste vrijdag van de 
maand.  
 

BSO de Bron 
Bericht van de BSO: 
 
Met ingang van 1 oktober hebben wij plek op onze 
nieuwe locatie BSO de Bron aan de Fuikenweide 1 in 
Veenendaal. 
BSO de Bron is gevestigd in basisschool de Bron. Wij 
zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 
14.30 – 18.30 uur en bij voldoende aanmeldingen ook 
op woensdag en vrijdag. 
Vanuit basisschool de Bron aan de Spiesheem is het 
mogelijk om uw kind aan te melden voor de BSO. Uw 
kind wordt dan met de taxi uit school gehaald en naar 
de BSO gebracht. Onze medewerker Niama staat klaar 
om de kinderen op te vangen. Sjaan van der Voort is 
onze teamleider en zij ondersteunt de medewerker op 
de groep. 
Bent u benieuwd naar onze nieuwe BSO-locatie? U 
bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 
U kunt Sjaan bellen en een afspraak met haar maken. 
Dit kan via s.enkelaar@kwink.nl of via telefoon 06-
29670113. 
Indien u uw kind wilt aanmelden dan kan dan via onze 
website: www.kwink.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Sjaan van der Voort 
Myra Poots-de Jong 
Kwink 
 

Contact 

Locatieleider Rudi Zaaijer 
Spiesheem 54  Fuikenweide 1 
T: 0318 508510  T:0318 522810 

E: debron@gavescholen.nl 
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