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Goede voornemens 
Januari is de maand waarin er traditioneel veel gestart 
wordt met goede voornemens. Wellicht heeft u ze zelf ook 
wel. Vanuit onderzoek blijkt dat twee derde van de mensen 
die goede voornemens hebben deze na een maand niet 
meer volhouden. Een reden hiervoor is dat we te veel kijken 
naar het resultaat en niet naar het gedrag. U herkent het 
vast wel. We weten wat het uiteindelijke doel is maar de 
dagelijkse stapjes om daar te komen raken in de 
vergetelheid. 
De Bijbel geeft ons ook goede voornemens. Zoals de tekst 
van de maand. We moeten de wijsheid niet verlaten maar 
liefhebben, dan zal die wijsheid ons beschermen. Maar hoe 
zorgen wij er nou voor dat we de wijsheid liefhebben?  
 
Vijf dagen in de week vertrouwt u uw kind(eren) aan ons 
toe. Wij werken dagelijks in kleine stapjes aan het 
uiteindelijke resultaat. Door ons te richten op die dagelijkse 
stapjes weten wij uit ervaring dat we het resultaat zullen 
bereiken.  
 
Om terug te komen op de eerder gestelde vraag. Hoe 
zorgen wij ervoor dat we de wijsheid liefhebben?  Door te 
handelen in kleine stapjes zoals de kinderen dagelijks op 
school doen. Door bijvoorbeeld iedere dag een stukje te 
lezen uit de bijbel, of stille tijd in te plannen. Juist die kleine 
stapjes vormen die wijsheid in ons hart en God zal deze 
omzetten in liefde voor de mensen om ons heen. Is dat nou 
geen prachtig voornemen? 

Bijbeltekst van de maand 
Spreuken 4:6 
 “Verlaat de wijsheid niet en zij zal je bewaren, heb haar lief 
en zij zal je beschermen.” 

Agenda 
Ma 6 feb:  Deze week kindgesprekken 
Di 7 feb:  open inloop groep 3-8 
Vr 10 feb: Sponsorloop Pakistan en Rianne 
Wo 15 feb: Rapporten mee naar huis 
Do 16 feb: Contactmoment 
  Open inloop groep 3-8 
Di 21 feb: Contactmoment 
Wo 22 feb: Nieuwsbrief februari 
  Oudergebedsteam FW en SH 
Ma 27 feb:  Start voorjaarsvakantie 
Vr 3 maart: Einde voorjaarsvakantie 
 
 
 

Sociale Media 
Heeft u de posters over sociale media al in de school zien 
hangen (zie bijlage)? Ga erover in gesprek met uw 
kind(eren). Zo werken wij samen aan de toekomst, ook 

online!  

Studiedag 
Op woensdag 18 januari heeft De Bron een studiedag 
gehad. We hebben met elkaar gesproken over onze 
identiteit en de verbinding die wij met elkaar daarin hebben. 
Ook vakinhoudelijk zijn we bezig geweest met de methodes 
Bouw, Letterster en Muziek. Verder is er gesproken over de 
regels en afspraken rond het plein en in de gangen. Hier 
stellen we nieuwe regels voor op die de rust en de structuur 
in de school verankeren. 

Actie voor Pakistan en Rianne Mohr 
In de nieuwsbrief van december hebben we u geïnformeerd 
over de GAVE brede actie voor Pakistan. Op vrijdag 10 
februari zal er een sponsorloop worden georganiseerd met 
een tweeledig doel, de actie voor Riannes reis met MS, 
(ouders van de betreffende groepen zijn hierover 
geïnformeerd) en de actie voor Pakistan. De leerlingen 
krijgen binnenkort de informatie en sponsorlijst mee naar 
huis om op zoek te gaan naar sponsoren. De groepen 4, 5 en 
8 van de Spiesheem en de groepen 6, 7 en 8 van de 
Fuikenweide lopen de actie voor Rianne. De andere groepen 
lopen voor Pakistan. Aan u als ouder/verzorger is de keuze 



  

welke actie u ondersteunt. Beide kunnen wij van harte 
aanbevelen. Verdere informatie over de tijden en de te 
lopen afstanden ontvangt u op een later moment. 

Kindgesprekken 
Regelmatig zijn er tussendoor gesprekken met kinderen, dit 
is vaak in de klassikale setting. In onze visie hebben we 
verwoord dat:  
 
* We aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 
* We aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.  
* We de kinderen leren eigenaar te worden van de leerstof.  
 
Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat wij met 
kinderen echt het gesprek aangaan. Wat wil je leren? Hoe 
wil je dat leren? Hoe kan ik als leerkracht jou daarbij helpen, 
wat kun je zelf doen, waar ben je trots op, etc.?  Om 
antwoord te krijgen op deze vragen is het van belang dat we 
even, zonder dat anderen kinderen er omheen lopen, tijd 
vrijmaken voor de kinderen. We voeren de gesprekken 
zoveel mogelijk wanneer er ondersteuning is om de groep 
over te nemen. 

Contactmoment  
Op donderdag 16 en dinsdag 21 februari zijn alle ouders 
welkom op het contactmoment om over de vorderingen van 
hun kind(eren) door te praten.  
 
• Ook deze keer kunt u zelf via Parro kiezen op welk 
moment u beschikbaar kan zijn voor het contactmoment. 
We verwachten alle ouders. Hieronder een aantal praktische 
mededelingen.  
• Vanaf woensdagmiddag 1 februari kunnen ouders 
met meerdere kinderen op school zich in gaan schrijven 
voor de contactavond. Op deze woensdag gaat de agenda 
open (tussen 12.00 en 14.00 uur). Ouders met één kind op 
school kunnen 24 uur later inschrijven. Dit i.v.m. gesprekken 
die achter elkaar gepland moeten worden voor broertjes en 
zusjes binnen hetzelfde gezin.  
• Op woensdag 8 februari tussen de middag gaat de 
agenda dicht en kan er niets gewijzigd worden door de 
ouders. Ouders die zich niet ingeschreven hebben en met 
wie de leerkracht wel een gesprek wil, krijgen na contact 
met de leerkracht een dag en tijd te horen.  
• Wanneer u meerdere kinderen heeft, plant u zelf 
steeds 10 minuten tussen de gesprekken in en niet direct 
achter elkaar in verband met uitloop van de gesprekken. Per 
kind kan/mag één keer worden ingeschreven.  
• Het is voor de leerkracht fijn wanneer de 
gesprekken zoveel mogelijk aansluiten. Wellicht wilt u hier 
rekening mee houden bij het invullen, dus even kijken wat 
de eerst mogelijk beschikbare tijd is.  
• Het kan best zijn dat we sommige ouders vragen 
toch op een andere tijd te komen (die in de buurt ligt van 
wat ze ingevuld hebben) wanneer er grote gaten in het 
rooster zitten.  

 
Heeft u vragen of komt u ergens niet uit, ga dan naar de 
website: www.parro.com. Rechts bovenin kunt u inloggen 
en daar staat ook ‘vragen en contact’. Ga naar ‘voor ouders’ 
en kijk of uw vraag erbij staat. Mocht u er niet uitkomen, 
dan kunt u de leerkracht van uw kind vragen. 

Rapporten 
Op woensdag 15 februari krijgen alle kinderen van de locatie 
Spiesheem die vanaf augustus bij ons op school zitten, en de 
groepen 3-8 op locatie Fuikenweide hun rapport mee naar 
huis. De kinderen die vanaf oktober zijn ingestroomd krijgen 
alleen aan het einde van het jaar een rapport mee.  
De kleutercollega’s schrijven korte verhaaltjes over de 
kinderen en de leerkrachten van groep 3 t/m 8 werken met 
cijfers en letters. De rapporten zijn gebaseerd op de 
informatie die we van uw kind verzameld hebben het 
afgelopen half jaar. Door de samenvoeging van De Bron en 
de voormalige Engelenburgschool is er nog geen eenduidige 
lijn in de uitgiften van de rapporten. We hebben een 
expertteam bestaande uit leerkrachten samengeroepen om 
dit in het komende halfjaar af te stemmen, zodat beide 
locaties vanaf het volgende schooljaar 1 lijn hanteren. 

Schoolkerkdienst 
Afgelopen zondag 22 januari was er weer een 
schoolkerkdienst in het Ontmoetingshuis onder leiding van 
Dominee Van Blijderveen. Erg mooi en bijzonder om te zien 
dat er zoveel kinderen en ouder(s)/verzorger(s) kwamen 
luister en zingen tot eer van God. Hartelijk dank voor uw 
komst. De schoolkerkdienst volgend jaar zal gehouden 
worden op zondag 21 januari 2024. Schrijft u het alvast in de 
agenda? 
 

Contact 

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

E: debron@gavescholen.nl 
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