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Licht in het donker 
Afgelopen week was het prinsjesdag. De plannen van 
het kabinet werden door onze koning verkondigd aan 
het volk. Sierlijke hoedjes, een prachtige koets het was 
weer pracht en praal. Tot de boodschap van de koning 
werd uitgesproken. Er staan ons veel uitdagingen te 
wachten de komende periode. Uitdagingen die u 
wellicht persoonlijk raken. En toch aan het einde van 
de troonrede werd ik gerustgesteld. De koning sprak 
de bemoedigende woorden naar het kabinet: “U mag 
zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het 
besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om 
kracht en Gods zegen voor u bidden”. Zolang God 
wordt gebeden om kracht en zegen in ons land en 
door onze koning zal de boodschap wellicht donker 
zijn, maar is er een helder licht in de wereld. Bidt u ook 
mee? 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op woensdag  
19 oktober. Een aantal belangrijke punten voor de  
komende periode willen we onder uw aandacht  
brengen. 

Bijbeltekst van de maand 
Mattheus 5:14a 
“U bent het licht van de wereld”. 
 

Agenda 
Di 4 okt:  Open inloop groep 3 t/m 8  
Wo 5 okt:  Spreekuur CJG 8.15 -9.30 uur FW  
                     Start Kinderboekenweek 
Vr 14 okt:  Sing-in Spiesheem 
wo 19 okt:  Studiedag leerlingen vrij  
  Gebedsbijeenkomst ouders FW en SH 
  Nieuwsbrief oktober 
Do 20 okt  Open inloop groep 3 t/m 8  
Vr 21 okt:  Sing-in Fuikenweide 
Ma 24 okt:  herfstvakantie tot vr 28 oktober  

 
Huisvesting Veenendaal-Oost 
In augustus zijn Mariëlle Wolbrink en Franciska van 
Harten als ouders van De Bron samen met 2 ouders 
van Balans in gesprek gegaan met Wethouder 
Lochtenberg over het tekort aan ruimte voor de 
scholen in Veenendaal-Oost. Door de berichten over 
vertraging en het moeten verkleinen van de 
nieuwbouw en de oplopende druk op de bestaande 

ruimtes zijn de praktische punten waar we allemaal als 
ouders tegenaan lopen uitgebreid benoemd en 
toegelicht (o.a. meerdere locaties, brengen/halen, 
veiligheid onderweg, bso/kdv). Het was een open, 
constructief gesprek wat ook door de wethouder als 
erg prettig en informatief werd gezien. 
 
Op 15 september heeft er een gesprek plaatsgevonden 
met de schoolbesturen en de gemeente over dezelfde 
kwestie, hieronder leest u een samenvatting van dit 
gesprek. 
  
“De schoolbesturen en de gemeente werken samen 
aan een oplossing in Veenendaal Oost”  
De 3 schoolbesturen, Gave scholen, het CPOV en 
Wereldkidz zijn samen met de gemeente in gesprek 
om tot een oplossing te komen voor de vraagstukken 
op het gebied van de onderwijshuisvesting in 
Veenendaal Oost veroorzaakt door de sterke groei in 
deze wijk. Hierbij staat het belang van de kinderen 
voorop en zoeken de partijen samen naar mogelijke 
oplossingen aangezien de beschikbare onderwijs 
vierkante meters in Veenendaal Oost zeer beperkt zijn. 
Alle partijen zijn bereid, zo nodig, over hun eigen 
schaduw heen te stappen voor het algemene belang 
van alle kinderen. Alle partijen zijn bereid hier energie 
in te stoppen om samen een totaaloplossing te 
verkennen voor een structurele oplossing. Naar 
verwachting kunnen de partijen in oktober hier 
concretere meldingen over doen. 

Sing-in 
Binnenkort zal er weer een sing-in 
worden gehouden. Op vrijdag 14 
oktober op de Spiesheem voor de 
groepen 1 t/m 5.  
Op de Fuikenweide op vrijdag 21 
oktober voor de groepen 1 t/m 8 
(inclusief de groep 8 van de locatie Spiesheem). Ook u 
als ouder/verzorger bent van harte uitgenodigd om dit 
met ons te vieren. Via Parro ontvangt u de uitnodiging 
met de exacte tijden. 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Op de scholen van Onderwijsgroep GAVE: 
Rehobothschool, Patrimoniumschool, Basisschool Tov 
en De Bron willen we de kinderen op een zo goed 
mogelijke manier lesgeven en begeleiden in het 



  

zelfstandig worden. Er gaat veel goed, maar er zijn ook 
zeker zaken die we kunnen verbeteren. 
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 
kwaliteit van ons onderwijs willen wij de kinderen van 
de groepen 6, 7 en 8, leerkrachten en ouders vragen 
om begin oktober een digitale enquête in te vullen. 
Deze enquête zal bestaan uit ongeveer 80 vragen. Vier 
jaar geleden hebben we op de GAVE scholen een soort 
gelijke enquête gehouden. De resultaten van de 
enquête zullen op een later moment met u gedeeld 
worden en worden mede gebruikt als onderlegger 
voor het strategisch beleidsplan van Onderwijsgroep 
GAVE en de schoolplannen van de individuele scholen.  
 
Begin oktober krijgt u een mail met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. In deze mail staat de 
link die verwijst naar de enquêtes. Het is van groot 
belang dat zoveel mogelijk mensen de enquête 
invullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 

Inloopspreekuur CJG 
Elke eerste woensdag van 
de maand houdt Hafida 
Tmim van het CJG een 
laagdrempelig spreekuur 
op de Fuikenweide. Ouders van De Bron kunnen hier 
zonder afspraak gebruik van maken voor grote en 
kleine vragen. Volgende week woensdag 5 oktober 
8.30 - 9.30 uur is er weer een spreekuur. 
De reguliere aanmeldprocedure bij het CJG duurt op 
dit moment langer i.v.m. een personeelstekort, via dit 
spreekuur kunt u toch zonder verdere verplichtingen 
terecht bij het CJG met uw vragen over de opvoeding 
van uw kind(eren). Maak hier gebruik van! 
 

Contact 

Rudi Zaaijer locatieleider De Bron 
Spiesheem 54  Fuikenweide 1 
T: 0318 508510  T:0318 522810 

E: debron@gavescholen.nl 

mailto:tov@gavescholen.nl

