
 
  

 
Belangrijke data in maart/april 
 

• Woensdag 8 maart: biddag 

• Woensdag 8 maart: Wycliffe 
verhalenverteller 

• Maandag 13 t/m woensdag 15 
maart: schoolfotograaf 

• Woensdag 22 maart: Open 
Klasmorgen 

• Dinsdag 28 maart: groepen 7 
theoretisch verkeersexamen 

• Zaterdag 1 april: slotconcert KNA 

• Woensdag 5 april: 
paasfeestviering in HHK 

• Donderdag 6 april: paaslunch 

• Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 

• Maandag 10 april: Tweede 
Paasdag 

• Dinsdag 11 april: ouderavond 
‘Wonderlijk Gemaakt’ 

• Dinsdag 18 t/m donderdag 20 
april: Cito eindtoets groepen 8 

• Vrijdag 21 april: Koningsspelen 

• Maandag 24 april t/m vrijdag 5 
mei: meivakantie 
Alles D.V. 
 

 
 

 
 
Lief en leed 
Na Siem (juf Gisette Wiesenekker),  
Jens (juf Corine) en Sverre (juf Sanne)  
kunnen we nu melden dat op  
dinsdag 28 februari Joab is geboren.  
Joab is het zoontje van juf Annelies en  
haar man Josse. Joab betekent:  
“de Heere is zijn Vader”.   
Moeder en zoon maken het goed.  
Mocht u een kaartje willen sturen  
dan kan dat naar Fam. J. de Leur, Jan Lievensstraat 18, 6717 SP Ede.   
  
Juf Nelie is op 23 februari met zwangerschapsverlof gegaan. We 
wensen haar een goed verlof en hopen ook van haar t.z.t. een mooi 
bericht te horen.  
 
Misschien heeft u het al gezien? Juf Emily is in blijde verwachting. Als 
alles goed gaat werkt ze door tot de zomervakantie en gaat daarna met 
zwangerschapsverlof.  
 
Het herstel van juf Esther (PSZ) gaat voorspoedig, maar er is wel tijd 
voor nodig. Dat vergt geduld van haar. Juf Pauline is geopereerd en zal 
in ieder geval deze week nog afwezig zijn. We wensen juf Esther en juf 
Pauline een goed herstel.  
 
Juf Jennie is gestopt met haar leerlingbegeleiding in de basisschool. Ze 
is gestart bij "Syndion" als Ambulant Begeleider Rivierengebied. 
Syndion is ervoor jong en oud met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking. Gelukkig blijft juf Jennie twee dagdelen (maandagmiddag en 
woensdagochtend naast juf Eline) werken op de peuterspeelzaal.  
 
Juf Magda (PSZ en BSO) heeft een nieuwe baan gevonden in Ederveen 
en gaat daar vanaf 1 mei beginnen. Ze gaat werken in dorpshuis De 
Zicht als gastvrouw. Iets heel anders en ze ziet het als een mooie 
uitdaging, al zal ze haar peuters zeker gaan missen. Ze is maar liefst 17 
jaar aan de PSZ verbonden geweest. Later hoort u meer over haar 
afscheid.  
 
Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie is juf Colinda (Intern 
Begeleider en Plusklasleerkracht) met verlof. Juf Colinda zit in Nieuw-
Zeeland, waar een goede vriendin gaat trouwen. Juf Willemieke wordt 
in deze periode het eerste aanspreekpunt voor de a-groepen. Juf 
Joanne Kok neemt de Plusklas waar. Ze is inmiddels bekend en heeft al 
drie dagen met de Plusklassers meegelopen.  
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We leven toe naar Pasen!  
 
Op woensdag 5 april  
is er om 19.00u.  
een gezamenlijke  
Paasfeestviering  
met alle ouders en 
leerlingen van De Bron.  
De viering wordt  
gehouden in de kerk  
van de Hersteld Hervormde gemeente 
(Bethelkerk) aan De Haverkamp 1. Het is 
een grote kerk dus ook anderen zoals 
broers, zussen, opa en/of oma mogen 
mee. Prachtig toch om in een volle kerk 
God te danken voor het lijden en sterven 
én de opstanding van de Heere Jezus.  



 

 

Biddag 
Het thema is dit jaar: 'Zie jij het ook?' Deze Biddag 
gaat het over het gebed om open ogen, zodat we 
zullen zien dat we op God kunnen vertrouwen voor 
alles wat we nodig hebben. Centraal staat de 
geschiedenis van Elisa en zijn knecht Gehazi uit 2 
Koningen 6: 8- 23, waarin gebed en niet zien een 
grote rol spelen. De psalm die gezongen wordt in 
de kerk is Psalm 33:8 en 10 OB en Psalm 33: 7 en 8 
NB. Het themalied is voor de onderbouw: 'Bewaar 
je oog'. Voor de bovenbouw: 'U weet wat ik denk'. 
De bijbehorende dagboekstukjes zijn u inmiddels 
per mail toegestuurd. U bent met uw kinderen van 
harte welkom in één van de kerkdiensten op 
woensdagmiddag! Mooi om zo de band tussen 
gezin, school en kerk te ervaren.  
 
Zendingsgeld 
Vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie 
gaan we sparen voor Wycliffe. Dit is een 
organisatie die als visie heeft om de bijbel te 
vertalen in alle talen. Woensdag 8 maart komt er 
een verhalenverteller (Bart Sikkema) om de 
kinderen warm te maken voor dit nieuwe doel. We 
gaan luisteren naar pakkende verhalen over het 
Bijbelvertaalwerk van Wycliffe.  
 
Schoolfotograaf 
 

Op woensdag 1 maart heeft u 
van Heidi (secretaresse) een 
mail gehad over de 
schoolfotograaf. 
Op maandagochtend 13 
maart a.s. zullen de 
groepen 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a 
en 8b op de foto gaan. Ook de 

peuters van de beide 
maandagochtend/donderdagochtend groepen 
komen aan de beurt. ’s Middags worden de 
groepsfoto’s gemaakt van de groepen 5b, 6a, 6b, 
7a, 7b, 8a en 8b. Peuters van de maandagmiddag 
gaan op woensdagochtend op de foto. 
  
Op dinsdagochtend 14 maart a.s. zullen de 
groepen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b en 5a op de 
foto gaan. Ook de peuters van de dinsdagochtend/ 
vrijdagochtend groep komen aan de beurt. 
’s Middags worden van de groepen 1a, 1b, 2a, 2b, 
3a, 3b, 4a, 4b en 5a de groepsfoto’s gemaakt. 
  
Op woensdagochtend 15 maart a.s. zijn de peuters 
van de maandagmiddag/woensdagochtend groep 
aan de beurt en gaan de broertjes en zusjes die bij 
ons op school zitten op de foto.  

De oudsten zullen dan hun jongere broertje of 
zusje uit de klas op gaan halen. 
  
Voor de broertjes en zusjes die niet bij ons op 
school zitten, is er ook een gelegenheid om op de 
foto te gaan; dit kan woensdagmiddag vanaf 12.45 
uur. Hiervoor hangen lijsten in de hal op de deur 
van de gymzaal waarop u zich kunt inschrijven. Wilt 
u hierop áánsluitend inschrijven inclusief 
vermelding van de groep van uw oudste kind? 
  
De enkele peuter die op maandagmiddag,  
donderdagochtend of vrijdagochtend komt wordt 
apart uitgenodigd door de leidsters van de PSZ.  
 
Open Klasmorgen  
Op woensdag 22 maart houden we een Open 
Klasmorgen. U bent van harte welkom  
van 9.30u.-10.15u. en/of van 10.30u.-11.15u.  
U kunt een rondje door de school lopen en een 
kijkje nemen in de groepen en ook in de Plusklas.  
Natuurlijk zorgen we ook voor koffie. Iedereen is 
van harte welkom!  Voor jonge gezinnen die nog 
geen kinderen op de basisschool hebben is het ook 
een mooie gelegenheid om kennis te maken en 
deel te nemen aan een rondleiding.   
 
Samenwerking KNA- De Bron 
In samenwerking met KNA willen we graag het 
muziekonderwijs een boost geven. Op onze school 
willen we immers niet alleen cognitief bezig zijn, 
maar ook creatief. Inmiddels hebben we een kast 
vol met nieuwe instrumenten. De groepen 5 gaan 
elke donderdagmiddag naar Euterpe en leren daar 
de basis van een blaasinstrument en/of het 
slagwerk. Op zaterdag 1 april om 19.00u geven ze 
een prachtig slotconcert in sporthal Ut Sporthuus.  
De kleutergroepen krijgen een voorstelling op 30 
maart. Nyncke de Vries komt in alle groepen 
muziekles geven (behalve groepen 5).  
 
Ouderavond groepen 1 t/m 8 

Op dinsdag 11 april is er een 
ouderavond met als thema: 
‘Wonderlijk Gemaakt’. Het gaat 
over seksuele en relationele 
vorming. Fijn als er van ieder kind 

tenminste één ouder is. Tijdens de ouderavond 
worden we toegerust om in openheid en 
vertrouwen met kinderen te praten over relaties 
en seksualiteit. Dat het mag leiden tot 
verwondering, vertrouwen en weerbaarheid!  
 
Hartelijke groeten,  
Henk Drost  


