
 

NIEUWSBRIEF - februari 2021 
Kalender  

 
Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te  
vinden zijn: 
● Inspectie-onderzoek: Onderwijs-opbrengsten en adviestraject richting VO 
● Corona op De Bron? 
● Heerlijk geschaatst! 
● Letterfeest in groep 3 
● Eerste schooldag groep 1 
● Sneeuwpret groep 1/2b 
● Schaatspret groep 3 
● IJspret groep 7 
● Sneeuwpret groep 8 
● Webinar: Gamen een hobby of een probleem? 
 
Warm welkom op De Bron 
8 Februari mochten de kinderen eindelijk weer naar school! Dat 
leverde mooie plaatjes op, met het besneeuwde schoolplein om op 
te spelen. Op De Bron kregen ze een warm welkom, met warme 
choco en slagroom! Want bij spelen in de kou, samen met wat 
klasgenootjes, hoort ook een opwarmertje… 
Na ruim zeven weken elkaar voor het eerst weer live zien op 
school… Het geeft leuke gesprekken, veel plezier en eindelijk de juf 
weer eens live iets vragen! 
 
Corona op De Bron? 
We willen u laten weten dat de afgelopen weken een aantal leerlingen en leerkrachten beurtelings thuis zijn 
gebleven om zich te laten testen. Er is slechts één leerling met een positieve testuitslag geweest. De 
besmetting was in de privésfeer ontstaan. Door zorgvuldige handelen van ouders heeft de GGD 
aangegeven dat het uitgesloten is dat andere leerlingen of volwassenen zijn besmet. Tot nu toe hoeft er 
geen klas of gedeelte van een klas in quarantaine.  
Na de vakantie hopen we iedereen, gezond en wel, weer te verwelkomen op De Bron! 
 
Inspectie-onderzoek: Onderwijs-opbrengsten en adviestraject richting VO 
Vanochtend hebben we op De Bron een online inspectiebezoek gehad. Het was alweer jaren geleden dat 
de school door een inspecteur was bezocht en er zijn tussendoor geen aanleidingen geweest voor de 
inspectie om onze school te bezoeken. Het onderzoek van de inspecteur richtte zich met name op de 
eindresultaten van de groepen en op het adviestraject naar het Voortgezet Onderwijs.  
We hebben de inspecteur inzicht kunnen geven in hoe dat proces verloopt vanaf groep 6 en ook wat het 
effect van de corona-periode op de ontwikkeling van onze leerlingen en het adviesproces is geweest. 
Landelijk wordt er gepleit voor ‘kansrijk adviseren’. We hebben laten weten dat we dat op onze school altijd 
al zo doen! 

 

20 - 28 februari Voorjaarsvakantie 
11 maart Muzieklessen van de muziekjuf 
23 maart fietsproject groep 3 en 4 
25 maart Muzieklessen van de muziekjuf 

https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16108-inspectie-onderzoek-onderwijs-opbrengsten-en-adviestraject-richting-vo
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15988-heerlijk-geschaatst-met-de-bron
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15838-letterfeest-in-groep-3
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15873-eerste-schooldag-voor-de-kinderen-van-groep-1
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15995-sneeuwpret-en-ons-experiment
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15990-schaatspret
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15980-ijspret-groep-7
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/15953-sneeuwpret-in-groep-8
https://debron.csgdewaard.nl/nieuws/16050-webinair-gamen-hobby-of-probleem


 

 

We kregen eigenlijk alleen maar complimenten, onder andere over de professionele aanpak binnen De 
Bron! Er zit een duidelijke, bestendige lijn in dit traject binnen onze school. Er volgt geen officieel rapport; 
deze samenvatting is de enige weergave van het gesprek met de inspecteur. 
 
Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we 
Na de voorjaarsvakantie gaan we op weg naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen over Jezus en de 
mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht. 
 
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een 
toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je 
weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt 
daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst 
het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. 
Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. 
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben 
dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt 
in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs 
over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat 
het niet meer licht wordt. 
 
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt 
voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker 
wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs 
gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. 
Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk 
overwint. Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi 
paasfeest! 
 
De volgende verhalen vertellen we in maart: 
Week 9: 1 t/m 5 maart 2021 Week 10: 8 t/m 
12 maart 2021 
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17 Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56 
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50 Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17 
De zaaier, Lucas 8:4-15 Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27 
 
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021 Week 12: 22 t/m 26 maart 2021 
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36 De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48 
Maria en Marta, Lucas 10:38-42 De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23 
 

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021 
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23 
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12 
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35 

 
Webinair ´Gamen: hobby of probleem?´ 
Speelt jouw kind ook online videogames? En heb je hier vragen over? Op donderdag 25 februari 
organiseert GGD West-Brabant een gratis webinar. Tijdens dit webinar delen zij tips en tools over hoe je 
jouw kind kan ondersteunen om gamen als hobby te blijven doen. 
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Veel kinderen/jongeren gamen weleens. Voor de meeste is het een leuke hobby die ze nu vaker 
beoefenen, omdat ze meer thuis zijn dan gewoonlijk. Doordat je als ouder ook meer thuis bent, kan het 
opvallen dat je kind veel achter het scherm zit. Vind je dit vervelend? Of maak je je zorgen? Ben je op de 
hoogte van de gamewereld van je kind? Tijdens dit webinar delen we tips en tools met jullie over hoe je je 
kind kunt ondersteunen om gamen als hobby te blijven doen.  
Voor wie? 
Ouders met kinderen in groep 6,7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. 
Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 
 
Beslisboom: mogen kinderen wel / niet naar school 

Vanaf 8 februari zijn de scholen weer helemaal geopend. Mocht 
uw kind, of een ander gezinslid verkouden zijn, hoesten, koorts 
hebben of andere klachten die overeenkomen met corona, wilt u 
dan de meest recente beslisboom goed volgen? Vervolgens kunt u 
met school contact opnemen om uw kind af te melden of om, bij 
twijfel, te overleggen. 
Het is voor ons allemaal belangrijk dat we ieders gezondheid goed 
in de gaten houden. Wij gaan vertrouwelijk met informatie om en 
rekenen op uw medewerking. 
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https://www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-ouders
https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2020-2021/debron/nieuwsbrieven/2021-02-161106.Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_060221.pdf

