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Zie jij het ook? 
Woensdag 8 maart 
vieren we biddag met 
elkaar. Iedereen is van 
harte welkom om 
samen met de 
kinderen de dienst in 
de Pniëlkerk bij te 
wonen. 
Aan de hand van 2 
Koningen 6: 8-23 
wordt het thema “Zie 
jij het ook?” besproken. Een wonderlijke geschiedenis 
waarin de kracht van het gebed de macht van God laat zien.  
Wat hebben wij een machtige God die ondanks al zijn 
majesteit en heiligheid naar ons wil omzien. En dan kan het 
zijn dat wij zijn macht niet zien in ons leven. Dat er 
momenten zijn dat we het gevoel hebben er alleen voor te 
staan zoals de knecht van Elia. Wat een prachtige 
boodschap mogen wij dan ontvangen uit dit Bijbelgedeelte. 
God heeft alles in zijn macht en staat klaar voor ons. 
Misschien niet op de plaats waar wij Hem verwachten of op 
het moment, maar Hij laat ons niet alleen. Iedere dag weer 
mogen de collega’s van De Bron de kinderen wijzen op de 
aanwezigheid van God. Bid u mee op biddag, dat wij 
allemaal door de Heilige Geest, Gods macht mogen zien? 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 29 
maart. Een aantal belangrijke punten voor de komende 
periode willen we u onder de aandacht brengen. 

Bijbeltekst van de maand 
1 Korinthe 4:20 
 “Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar 
in kracht.” 

Agenda 
Ma 6 maart:  Start blok 5 De Vreedzame School 
Di 7 maart: Open inloop groep 3-8 Spiesheem 
Wo 8 maart: Biddag  
  Spreekuur CJG Fuikenweide 
Do 16 maart: Open inloop groep 3-8 Spiesheem 
Di 21 maart: Open inloop groep 3-8 Fuikenweide 
Wo 29 maart:  Nieuwsbrief maart 
  Grote Rekendag 
  Oudergebedsteam beide locaties 

Huisbezoeken 
Tijdens de coronaperiode zijn er geen huisbezoeken 
afgelegd door de leerkrachten. We hebben ondervonden 
dat het uitvoeren van de huisbezoeken geen noodzaak 
betreft in het volgen en ondersteunen van de leerlingen. In 

veruit de meeste gevallen was het vooral een gezellig kopje 
koffiedrinken wat voor de leerkrachten een aardige 
werkdruk opleverde. De huisbezoeken zullen daarom vanaf 
heden niet meer plaatsvinden. Mocht u behoefte hebben 
aan een gesprek met de leerkracht dan staat het u altijd vrij 
om contact op te nemen voor het plannen van een afspraak. 

BSO de Bron - Kwink 
Op 1 oktober zijn wij met onze nieuwe BSO de Bron gestart 
in basisschool De Bron - locatie Fuikenweide. In 
schoolweken zijn onze opvangtijden op maandag, dinsdag 
en donderdag van 14.30 – 18.30 uur en op vrijdag van 11.45 
– 18.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij ook op 
woensdag open. In schoolvakanties bieden wij opvang op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 18.30 
uur. Wist u dat onze BSO 52 weken per jaar geopend is? 
Ook kinderen van basisschool De Bron locatie Spiesheem 
zijn van harte welkom op onze BSO. Uw kind wordt bij 
school door de taxi opgehaald en naar onze BSO gebracht. 
Daar staan Niama en Irma klaar om de kinderen op te 
vangen. Samen zorgen zij ervoor dat de kinderen een leuke 
en ontspannen middag hebben.  
Bent u benieuwd naar onze BSO-locatie? Dan bent u van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen. U kunt een 
rondleiding aanvragen door het online formulier in te vullen 
op Kwink | Rondleiding. Ook kunt u een email sturen naar 
de BSO en aangeven dat u graag een rondleiding wilt. Wij 
nemen dan contact met u op. Het mailadres van de BSO is 
bsodebron@kwink.nl .   
Indien u uw kind wilt aanmelden voor onze BSO-opvang, dan 
kan dan via onze website Kwink | Inschrijven  
Met vriendelijke groet,  
 
Astrid Mijnten – van Maanen  Myra Poots-de Jong 
Teamleider KC de Bron  Gebiedsmanager Kwink 

Actie Pakistan en Rianne Mohr 
Afgelopen maand hebben we de sponsorloop gehouden 
voor Pakistan en Rianne Mohr. We zijn enorm blij met het 
prachtige geldbedrag wat we hebben opgehaald voor beide 
acties. Het bedrag aan Rianne was het laatste zetje wat er 
nodig was om de reis naar Mexico te plannen. We zijn u 
maar bovenal de kinderen enorm dankbaar voor de inzet die 
ze hebben getoond! Het bedrag voor Pakistan zal later 
bekend worden gemaakt. 

Biddag 8 maart 
Op woensdag 8 maart vieren we biddag met elkaar. Alle 
leerlingen gaan met de klas mee naar de kerk. Ook u als 
ouder/verzorger bent van harte uitgenodigd bij deze 
diensten aanwezig te zijn. 
 

https://www.kwink.nl/contact/rondleiding
mailto:bsodebron@kwink.nl
https://www.kwink.nl/contact/inschrijven


  

De dienst voor de leerlingen van de bovenbouw start om 
09.15 uur onder leiding van dominee Blijderveen. 
De dienst voor de leerlingen uit de onderbouw start om 
11:15 uur onder leiding van dominee Van der Rhee. 
 
De collectie is voor de See You foundation. Een organisatie 
die zich inzet voor mensen met een visuele beperking in 
ontwikkelingslanden. Meer informatie over het collectedoel 
kunt u vinden op deze website: www.seeyoufoundation.nl  

Jeugdfonds sport en cultuur 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat 
kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch 
mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, 
streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of 
creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt 
het Jeugdfonds de contributie/ het lesgeld en in sommige 
gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of 
dansschoenen. Zit u in de situatie waarin sport & cultuur 
door financiële middelen niet kan? Kom dan even bij mij 
langs! 
 

Contact 

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

E: debron@gavescholen.nl 

http://www.seeyoufoundation.nl/
mailto:tov@gavescholen.nl

