
 

             
 

  
 

 
Schooljaar 2020-2021 –  8 september nummer 1 
 

 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We zijn alweer bezig aan de tweede schoolweek, de kinderen en leerkrachten zitten er 
weer helemaal in. Mooi om te zien dat iedere groep alweer snel zijn draai gevonden heeft 
met de nieuwe leerkracht.  
 
In de zomervakantie is de binnenkant van 
de school in een nieuw jasje gestoken. Al 
het binnenschilderwerk is gedaan, rekening 
houdend met de nieuwe kleuren van het 
logo.  
De muren zijn weer lekker wit en met de 
oranje-en blauw-achtige tinten ziet de 
school er weer fris uit. Een frisse start van 
het nieuwe schooljaar. 
 
Komende weken zijn drukke weken met 
allerlei activiteiten binnen en buiten de 
school zoals onder andere kamp groep 8, 
project Energie en natuurlijk de onthulling 
van ons nieuwe logo.  
 
In deze nieuwsbrief leest u er van alles 
over. En hou vooral de berichten in de gaten 
om komende weken niks te missen! 
 
Rosa Houweling 
Directeur de Bron 
 
In deze nieuwsbrief o.a.: bezoek wethouder, voorstellen IB-er Irene, Fiets-pimp-wedstrijd, 

Broncafé …. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

9 t/m 11 september : Groep 8 op kamp 

16 september  : Opening nieuw schooljaar  

16 september  : 19:00 uur Broncafé 

18 september  : Schoolfotograaf op school 

21 september  : Schoolreisje groep 1 t/m 7 

23 september  : Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8 

30 september  : Start Kinderboekenweek 

 6 oktober  : Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 
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Even voorstellen 
 
Hierbij wil ik mezelf voorstellen als nieuwe intern begeleider van uw school. Ik ben 
hiervoor 11 jaar werkzaam geweest als leerkracht en intern begeleider op scholen in 
Krimpen a/d IJssel.  
Ik woon in Gouda samen met Emiel. We hebben twee  
zoontjes, Dani (5) en Milo (2).  
Ik ben vorige week met veel plezier gestart op de Bron.  
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking waarbij uw  
kind(eren) centraal staat.  
Op woensdag en donderdag ben ik op school aanwezig.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Irene Both  
Ib.debron@degroeiling.nl  
 
 

Bezoek wethouder Inge Nieuwenhuizen 
 
Gisteren, 7 september, is de wethouder van Verkeer 
en Mobiliteit, Inge Nieuwenhuizen, op school langs  
geweest. Edwin en David uit groep 8 hebben haar  
een verkeersnotitie overhandigd om de  
schoolomgeving veiliger te maken voor schoolgaande 
kinderen die lopend of op de fiets komen.  
De notitie is opgesteld samen met de verkeersouders  
van school: Jorinda van de Werf en Silva Brouwer,  
VVN: Martin Luijk en de directeur van De Bron.  
Daarnaast hebben het dorpsteam (Anton de Wit) en  
de wijkagent meegelezen en meegepraat om tot een  
goed resultaat te komen. De gemeente heeft de verkeersveiligheid bij scholen hoog in 
het vaandel, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. 
 

Fiets-pimp-wedstrijd 
 
De wethouder heeft vervolgens aan De Bron brieven uitgereikt over de 
‘schoolbrengweek’, die heeft uw kind gisteren meegekregen.  
De actie spoort ouders en kinderen aan zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar 
school te komen. Daar heeft de school, samen met de gemeente een wedstrijd aan 
gekoppeld: de ‘PIMP-JE-FIETS-WEDSTRIJD’.  
Dat valt mooi samen met ons project over energie! 
 
Maandag 14 september mogen de kinderen die dat leuk vinden met een versierde fiets 
naar school komen. De fietsen worden in een vak op het plein bij de eigen ingang 
geplaatst en worden daar de hele dag tentoongesteld. Dus groep 1, 2 en 3 op het plein 
bij de onderbouw, groep 4/5 en 5 op het plein bij de hoofdingang en groep 6, 7 en 8 op 
het bovenbouwplein.  
 
Aan het einde van de dag komt de wethouder nogmaals en zij zal samen met ons en 
de verkeersouders op ieder plein ‘de mooist versierde fiets’ uitzoeken. Daar is dan ook 
een prijsje aan verbonden die de wethouder zal uitreiken.  
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Mad Science komt op school! 

 
Binnenkort is het zover!  
Op 16-9-2020 komt één van de Mad Science professoren een spectaculaire show op  
De Bron geven in verband met de onthulling van het nieuwe logo en de opening van het 
schooljaar! 
 

Alle kinderen vanaf groep 3 krijgen een flyer hiervan mee en kunnen zich eventueel 
(tegen betaling) voor een naschoolse cursus 'Wetenschap en techniek' inschrijven.  
De kinderen worden dan vanaf 10-11-2020 zes weken lang iedere dinsdag na schooltijd 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!   
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitleggen.  
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! 
 
Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik alvast op het inschrijfformulier. Inschrijven 
kan tot 27 september. 
 
 
 

Opening schooljaar 16 september: 
 
Op woensdag 16 september wordt het schooljaar geopend en wordt ook het nieuwe logo 
van De Bron onthuld! Dit wordt gedaan met een show van Mad Science. Van de 
onthulling wordt een filmpje gemaakt wat we graag met alle ouders willen delen. 
 
Dus: schrijf in uw agenda: 16 september 11.45 uur 
 
U kunt op dit moment inbellen met de groep van uw kind. De kinderen zitten in de klas op 
u te wachten en zullen samen met u live het filmpje kijken van de onthulling van het logo. 
Via Klasbord zal de link gedeeld worden. U kunt kiezen bij welke groep u aansluit, overal 
wordt hetzelfde filmpje vertoond. 
 
 

Broncafé  
 
Op de avond van 16 september staat het Broncafé gepland. Ook dit zal er iets anders 
uitzien dat andere jaren. We kunnen u immers niet in de klassen op school 
ontvangen. De Bron zou De Bron niet zijn als we daar niet iets voor zouden 
bedenken.  
 
U krijgt van de leerkracht op die dag een mail met daarin de informatie die u nodig 
heeft voor dat jaar. Dat is niet zomaar een mail… daarin zit een bijlage en/of een link 
waarin u alles kunt vinden.  
In de avond tussen 19:00 uur en 20:00 uur zijn de leerkrachten bereikbaar om in te 
bellen voor vragen over de zaken die u in het beeldmateriaal bent tegengekomen.  
 
Kortom: u krijgt via een andere weg allerlei informatie over het leerjaar en de groep 
waarin uw kind zit en tussen 19:00 uur en 20:00 uur kunt u desgewenst contact 
zoeken met de leerkracht via Googlemeet om hierover vragen te stellen.   
Alvast veel kijkplezier! 
 
De oudervereniging zal zelf voor informatie zorgen richting ouders wat ook eerdere 
jaren via het Broncafé werd gedaan. Daarover krijgt u dus nader bericht. 
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Foto’s op Mijn album 
 
De foto’s van activiteiten en feesten, kunt u vinden op https://myalbum.com/debron  
(Ctrl en klikken). Het wachtwoord is alleen voor ouders/verzorgers en op te vragen 
bij de leerkracht. 
Jacqueline van den Berg plaatst foto’s op Mijn album.  
Als u foto’s van school heeft, mag u die naar haar sturen via we transfer. 
Het is niet de bedoeling dat u foto’s die op school gemaakt zijn publiceert op 
internet.  
 

Foto’s versturen gaat als volgt:  
Zoek op Google naar Wetransfer.com (dit hoeft niet te worden gedownload)  
Wanneer u de site opent, volgt u gewoon de instructies. U kunt hier foto's uploaden 
en dan verzenden naar schoolfotosdebron@gmail.com 
Geen foto's gewoon via de mail versturen!!  
 

 

Schoolfotograaf 

Vrijdag 18 september komt de schoolfotograaf naar De Bron. Ook dit jaar mogen alle 
kinderen van De Bron, dus inclusief de peutergroep, op de schoolfoto. De individuele 
foto’s en de groepsfoto’s worden onder schooltijd gemaakt. 

In de middag (onder schooltijd) is er gelegenheid voor het maken van foto’s met 
broertjes en zusjes, die op school zitten. Hiervoor kunt u uw kinderen uiterlijk donderdag 
10 september opgeven door te mailen naar: or.dsdebron@gmail.com  
 
U hoeft hiervoor niet zelf naar school te komen. Helaas kunnen er dit jaar geen foto’s 
gemaakt worden met broertjes en zusjes die nog niet op De Bron of bij de 
peutergroep zitten. In de mail voor de broers en zussen-foto graag vermelden: 

 de namen van de kinderen 
 de groep waar de kinderen in zitten 

 
Wij zorgen dan dat de kinderen bij elkaar op de foto komen.  
  
Ook dit jaar is de achtergrond van de foto’s ‘wit’. Hier kunt u, wat betreft kleding rekening 
mee houden.  Na een tijdje ontvangt u een inlogcode en wachtwoord, waarmee u de 
foto’s kunt bekijken en bestellen.  
Als u hier vragen over heeft, graag via:  or.dsdebron@gmail.com 
  
 

Schoolreisje: 
 
Op maandag 21 september gaan de groepen  
1 t/m 7 op schoolreis naar Ouwehands  
Dierenpark in Rhenen.  

 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerterrein van de ALDI.  De bussen 

vertrekken om 8:45 uur.   
We vertrekken om 15:00 uit het park en rond 16:30 uur zijn we weer 
terug in Reeuwijk, op het parkeerterrein van de ALDI.   
  
LET OP: u krijgt t.z.t. nog meer informatie over het brengen en halen bij de bussen 
i.v.m. de hoeveelheid ouders en de afstand die we moeten houden onderling. Hoe 
dat gaat bij deze schoolreis is van cruciaal belang voor de veiligheid en gezondheid 
van ons allemaal! 
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Bag2School 
 
We hebben allemaal wel kleren in onze kast hangen  
die we al jaren niet meer hebben gedragen of te  
klein/groot zijn geworden.  
Dus gaat u opruimen, doe de kleding, schoenen in  
een vuilniszak en levert de zakken in op school! 
Zet de zakken bij de schuur, kant Drielingschouw.  
Twee keer per jaar gaan de zakken naar Bag2School en  
ontvangen wij een bijdrage per kilo.  
En Bag2School zorgt dat de kleding op de juiste plek terecht komt.  
 
Wat mag wél ingezameld worden:   Wat mag niet ingezameld worden: 

 Goede kwaliteit kleding     * Kapotte/vuile kleding 

 Lakens/dekens    * Dekbedden     

 Gordijnen     * Enkele schoenen 

 Knuffelbeesten    * Matten/Tapijten 

 Schoenen (per paar)    * Bedrijfskleding 

 Riemen/ceintuur    * Kussens 

 Handtassen     * Afgeknipt materiaal 
 

 

Voorschoolse opvang: 
 
Aanmelden voor voorschoolse opvang (VSO) KMN Kind en 
Co in basisschool De Bron:  

In de nieuwsbrief van De Bron –i.v.m. de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021- 
werd geschreven over de mogelijkheid van/- en uw interesse voor voorschoolse opvang 
(VSO) op basisschool De Bron. Deze opvang zal gedaan worden door pedagogisch 
medewerkers van KMN Kind en Co, die nu ook de peutergroep en BSO verzorgen binnen 
de school. 
 
Tijdens de voorschoolse opvang vangen de pedagogisch medewerkers van KMN Kind en 
Co uw kind(eren) op voor de start van basisschool De Bron. Na een ontspannen moment 
zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat uw kind op tijd op bij de groep/leerkracht is 
en zorgt voor een goede overdracht. 
 
Voor nu kunnen wij inzien dat de voorkeur ligt bij de maandag- en dinsdagochtenden. Om 
te kunnen starten met de VSO hebben wij uw aanmelding nodig, dit kunt u doen door te 
klikken op onderstaande link: 
https://mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/basisschoollocatie 
 
Onze planner kan inzien hoeveel aanmeldingen er zijn en bij vier kinderen kunnen wij de 
VSO open laten gaan.  
 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij clustermanager Irma Schippers via het 
telefoonnummer  
06 46460044 of via het mailadres i.schippers@kmnkindenco.nl 
 
 

Stagiaires: 
 
Ook dit schooljaar hebben wij weer stagiaires in school:  
In groep 3 op de dinsdag Stijn, in groep 4/5 Marion op donderdag en vrijdag en in groep 6 

op de maandag en dinsdag Anniek. 
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Nieuwsbrief Peutergroep (PG) De Bron 

 
WE ZIJN WEER BEGONNEN… 
 
Na een heerlijke (maar toch andere) zomervakantie zijn we maandag 31 augustus jl. weer 
begonnen. De hele school is in de vakantie oranje en turquoise geverfd en ons lokaal 
hebben we in de laatste week van de zomervakantie gesopt en ingericht, klaar om de 
peuters weer te ontvangen. Zonder ouders nog, want de coronamaatregelen blijven nog 
steeds gelden. Buiten op de parkeerplaats voor de gymzaal wachten wij de peuters op en 
als iedereen er is, gaan we naar binnen. 
 
Wat was het leuk om de peuters weer te zien en te spreken. Wat zijn de peuters gegroeid 
in die zes weken; een enkele peuter is zelfs helemaal zindelijk geworden. 
Wij hebben er weer zin in! 
 
Veel leesplezier met deze eerste nieuws(info)brief van het schooljaar 2020-2021.  
 
Groeten, juf Mirelle en juf Oktilde. 
 
Nieuwe naam van de peutergroep: 
Peutergroep Het Fonteintje heet sinds 1 september jl. Peutergroep De Bron. De locatie is 
vertrouwd en de juffen zijn bekend. Alleen de naam is veranderd omdat we al zo’n lange 
tijd in school De Bron gevestigd zitten en we zo verbonden zijn met de school.  
Denk aan de doorgaande lijn van de peutergroep naar groep 1, het methodisch werken 
aan peuter-/kleuterplein en de korte lijn in/met school en met de leerkrachten.  
Zoekt u of kent u mensen die peuteropvang nodig hebben; er zijn per direct plaatsen vrij op 
de maandag- en vrijdagochtend (en bij voldoende animo op een andere dag open). Voor 
meer informatie bel de juffen op 0653 – 916673 of 0182-441064, kijk op onze website 
https://www.kmnkindenco.nl/peutergroep-reeuwijk/ of meteen inschrijven: 
https://mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/opvangsoort 
 
Welkom op onze peutergroep: 
Voor de zomervakantie hebben enkele peuters al een ochtend gewend in de groep. En wat 
ging dat goed, alsof ze al veel vaker waren geweest. Nu mogen ze definitief starten. 
Welkom Jikke en Luuk en ook welkom Thirza. We hopen dat jullie het erg naar jullie zin 
zullen hebben bij ons. 
 
Nieuw thema ’Dieren’: 

In de aanloop naar dierendag 
gaan we op de peutergroep van 
start met het thema ‘Dieren’.  
De themabrief hierover heeft u 
reeds ontvangen van de juffen. 
Er zal voorgelezen worden uit 
boekjes die over dieren gaan, 
we leren dierengeluiden en we 
zingen liedjes over dieren.  
De thematafel zullen we in dit 
thema gaan inrichten, waarbij de peuters ons 
mogen gaan helpen. De afgelopen ochtenden 
hebben we een lapjeskat geknutseld (zie foto).  
Op vrijdag 2 oktober en maandag 5  oktober a.s. 
mogen de peuters hun dierenknuffel meenemen. 
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Om alvast in uw agenda te zetten; schoolfotograaf:   
Vrijdag 18 september a.s. komt de schoolfotograaf naar school De Bron en ook de peuters 
van PG De Bron mogen dan op de foto. Ook de groepsfoto zal gemaakt worden. De 
maandagochtendkindjes zijn uiteraard van harte welkom om deze ochtend te komen en 
ook op de (groeps)foto te gaan. 
 
Herfstvakantie: 
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020. 
 
Ter info m.b.t. KMN Kind en Co/Peutergroep De Bron: 
 

- Bij ziekmelding/afwezigheid van uw peuter graag met de peutergroep bellen (tussen 
8.15-8.45 uur) op: 0653-916673 of 0182-441064. U kunt ook een sms bericht sturen 
naar het mobiele nummer. 

- Wijzigingen m.b.t. uw opvang bij PG De Bron (bijv. uitbreiden uren) kan via afdeling 
planning van KMN Kind en Co. Dit kan per mail planning@kmnkindenco.nl of via 
030-6004750. 

 
Met het ophalen van uw peuter houden we een (korte) overdracht met u. Als een langer 
gesprek gewenst is en/of u heeft (andere) vragen, opmerkingen, ideeën enz. dan horen we 
dit graag. 
Met kleuterjuffen Lenneke en Mireille hebben we geregeld overleg over bijvoorbeeld het 
methodisch werken (peuter-/ kleuterplein), de doorgaande lijn en het gezamenlijk 
organiseren van activiteiten. 
 
Groeps- en ouderportaal: 
Bij de plaatsingovereenkomst (definitieve bevestiging) van uw peuter, krijgt u een mail over 
het ‘Mijn KMN Kind en Co’ account (het zgn. groeps- en ouderportaal). Wij vragen u deze 
te activeren. 
U vindt dan berichten, foto´s, gegevens, documenten, (informatie over uw) opvang en 
andere voor u belangrijke informatie. Zowel vanuit KMN Kind en Co als door ons juffen 
zullen er op dit portaal berichten, informatie  en/of foto´s geplaatst worden. Ook uw 
facturen zijn hierop terug te vinden. 
Wij juffen zullen foto’s van uw peuter maken en plaatsen op het portaal (waar u als ouder 
alleen bij kunt!!!). Tot ziens op het groeps- en ouderportaal. 
 
Juf Mirelle en juf Oktilde 
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