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De OR kon de aftrap van het nieuwe schooljaar doen met voltallige bezetting. We begroetten maar 

liefst drie nieuwe leden, te weten Annemieke de Mots, Diana Dekker en Margo Mulder.  Zij brengen 

het aantal ouders in de OR op acht. Naast ouders zijn er twee vertegenwoordigers vanuit het 

personeel. Net zoals voorafgaande jaren betrof het Ada Bikker en Ria van der Lee. Om de beurt zijn 

Lian Lobbezoo en Albert van Frankenhuijzen aanwezig bij de vergaderingen. 

Het nieuwe schooljaar wordt met frisse moed begonnen. Rond de herfstvakantie verkopen de 

kinderen koek. De actie is geslaagd en de mooie opbrengst wordt verdeeld tussen een goed doel 

(Dorcas Vluchtelingenhulp) en de OR. 

Het Si terklaasfeest is eer ee  succes. We iere  et z  alle  Kerst i  de kerk et ooie liedjes 
en verhalen. Ook hebben alle kinderen een prachtig boek gekregen van de OR. 

Het nieuwe jaar begint met een afscheid. Albert Strijker heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een 

andere school en verlaat De Bron. De OR zorgt voor een natje en een droogje tijdens de 

goedbezochte receptie.  

De verkeersouders zijn druk met de voorbereidingen van Streetwise. Het is altijd een groot 

evenement om te organiseren, maar voor de kinderen is het een leuke en leerzame dag.  

In het voorjaar is het weer tijd voor de jaarlijkse sportevenementen. Elk jaar weer een hele klus om 

alles goed te laten verlopen, maar het is ook dit jaar weer gelukt.  

En dan staat de Citotoets voor groep 8 alweer op de agenda, met bijbehorend traditioneel broodje 

knakworst.  

De groepen 8 gaan zich nu echt voorbereiden op het afscheid. Kamp, musical, het is elk jaar weer een 

bijzondere tijd.  

Hemelvaart en Pinksteren werden dit jaar in de klassen gevierd. 

De zomervakantie is alweer in zicht. De OR sluit het jaar altijd af met een gezellig samenzijn. Dit jaar 

hebben we een gezellig samenzijn gehad Bij Fra s . T ee lede  a e  die a o d ook afscheid a  
de OR. Na twee jaar heeft Lia Fraanje, met een beetje pijn in haar hart, aangegeven dat andere 

bezigheden haar werk voor de OR in de weg staan. Monique Dijkgraaf heeft haar twee termijnen 

erop zitten en heeft na de zomer ook geen kinderen meer op De Bron.  

Gelukkig zijn er inmiddels ook weer twee nieuwe ouders bereid gevonden zitting te nemen in de OR, 

te weten Greetje van de Put en Ard Visch.  

En zo vliegt er weer een schooljaar voorbij. Hierboven staan een aantal hoogtepunten, vanuit de OR 

bezien, beschreven. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer. Er waren weer commissies, groepjes 

en actieve ouders betrokken bij de school van hun kinderen. We denken aan de luizenmoeders, de 

overblijfploeg, de gebedsouders en niet te vergeten de Koningsdagcommissie. We danken via deze 

weg  alle ouders die zich op een of andere manier ingezet hebben voor school en dus voor de 

kinderen. Het voelt misschien soms als een druppeltje. Maar vele druppeltjes vormen samen een 

regenbui! Hartelijk dank voor alle inzet en betrokkenheid die ook in het afgelopen schooljaar weer 

getoond is.   

 

Monique Dijkgraaf        


