
      
 

 

 

 
Vooraf  
Twee maal per jaar informeren wij u via een nieuwsbrief over de actualiteit van de stichting en de 
scholen. Helaas kunnen wij weinig melden over nieuwe ontwikkelingen. Bijna alles wat het afgelopen 
jaar passeerde stond in het teken van de coronacrisis. Er is veel geleerd t.a.v. digitalisering en af-
standsonderwijs. Toch hopen wij dat wij snel weer ‘ouderwets’ naar school toe kunnen. 
 

Heropening van de scholen  
Het blijft vreemd dat wij in 2021 nog niet op school waren, dat wil zeggen op de manier zoals wij dat 
gewend zijn, met de dagelijkse dynamiek van een klas vol kinderen en met ouders aan het hek of in 
de school. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt, integendeel, er is bijna dagelijks contact vanach-
ter het scherm of via de noodopvang en  op school en thuis worden wij steeds handiger in onderwijs 
op afstand. Dank aan de collega’s voor al hun inzet in deze bijzondere tijd. Complimenten voor u als 
ouders voor uw geduld en creativiteit.  
 
Gisteravond maakte minister Slob bekend dat de scholen op maandag 8 februari a.s. weer open 
gaan. Daar is iedereen blij om. Er wordt gesproken over extra voorzorgsmaatregelen. Daarover horen 
wij morgen meer. Wij bewegen mee met de richtlijnen die de overheid afkondigt, steeds met de be-
doeling het beste te zoeken voor onze kinderen. Later deze week informeren wij u verder over de af-
spraken en aandachtspunten rond de heropening van de scholen.  
 

Duurzaamheid  
Wij hebben de afgelopen periode gebruikt om extra onderhoud te plegen aan onze scholen. Daarin 
wordt ook steeds nadrukkelijker aandacht besteed aan duurzaamheid. De scholen in Aalst, Bruchem, 
Kerkwijk en Zuilichem kregen (extra) zonnepanelen. De school in Zuilichem gaat binnenkort boven-
dien helemaal van het gas af en wordt dan verwarmd (en gekoeld) via een eigen bron die van 60 me-
ter diepte warm (winter) en koel (zomer) water oppompt. De School met de Bijbel is de eerste school 
in Nederland waar deze techniek wordt toegepast. Op deze manier nemen wij als stichting en scho-
len onze verantwoordelijkheid en willen wij een goed voorbeeld geven. 
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De voorscholen van de SCKB                                                                            
Vier van onze scholen kennen een eigen voorschool, een voorziening voor peuters vanaf 2 jaar. Wij 
werken daarin samen met de Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard. Wij brengen deze 
voorscholen graag onder uw aandacht. U vindt ze in Hedel, Bruchem, Kerkwijk en Zuilichem. Ook in 
Nieuwaal hebben wij een voorschool, gevestigd in de basisschool. 
 
 

Vanaf 2 jaar mag uw kind naar dat voorschool. Dat is niet alleen leuk en 
leerzaam maar ook een goede opstap naar de basisschool. 
 
Spelenderwijs leert uw kind, onder begeleiding van vaste gediplomeerde 
pedagogisch medewerkers, om samen te spelen, te delen en om te gaan 
met leeftijdsgenootjes. Wij bieden leerzaam spel aan vanuit de interesse 
van de peuter zelf. Als ouder krijgt u inzicht in de ontwikkeling (van taal, 
motoriek en sociale vaardigheden) van uw kind. 

 
 
De SCKB is een Christelijke Voorschool, die de normen en waarden vanuit Bijbels principe probeert 
mee te geven en zich zo wil onderscheiden. Van daaruit willen wij voor elkaar zorgen, willen wij de 
kinderen en ouders een veilig gevoel geven binnen de opvang, gaan wij als medewerkers liefdevol  
en professioneel met elkaar om. 
 
Iedereen is welkom op onze voorschool. 
 
Op onze voorscholen werken wij samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Ook geven  
wij indien nodig VVE-ondersteuning.  
 
Wij zijn een kleinschalige stichting waardoor er veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor  
ieder kind.  
 
Onze locaties zijn geopend in de ochtend. Kom eens gezellig kijken!  
 
Voorschool Bruchem                     Voorschool Hedel 
Voorschool Kerkwijk                      Voorschool Nieuwaal 
Voorschool Zuilichem                     
 
Ieder kind is uniek en waardevol,  
iedereen is welkom, je mag zijn wie je bent! 
 
Voor meer informatie: 
Lenny van den Berg:                                    Arina Struijk: 
l.vandenberg@pcbderank.nl                     a.struijk@pcbdebron.nl 

 

 
 

Aanbod BSO in Hedel  
Op basisschool De Zaaier in Hedel gaan wij starten met een Buitenschoolse Opvang (BSO). Kinderen 
die naar de BSO komen, zijn bij ons in hun ‘vrije tijd’. Wij beginnen met een pauze moment om wat 
te eten en te drinken. Wij voeren een gesprekje om de betrokkenheid en het positieve contact sa-
men te onderhouden. Daarna is er mogelijkheid tot keuze voor vrij spel of voor een begeleide activi-
teit. 
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Wij laten de kinderen zoveel als nodig vrij om te ontwikkelen en te spelen met wat ze willen en met 
wie ze willen. In principe is er bij de BSO voor ‘ieder-wat-wils’; er zijn o.a. gezelschapsspelletjes, te-
ken- en knutselmateriaal, een buitenspeelplaats, bouwblokken, strijkkralen aanwezig en nog heel 
veel meer.  
 
Tijdens de 40 schoolweken is onze BSO geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 uur 
tot 18.00 uur. Ook tijdens schoolvakanties zijn de kinderen welkom; er wordt dan een speciaal dag-
programma verzorgd voor de kinderen. Tijdens de vakanties mogen de kinderen vanaf 07.30 uur 
worden gebracht. 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
U zag het waarschijnlijk al in de regionale pers of via social media; 
kinderen die in het schooljaar 2021-2022   4 jaar worden en dus 
naar school komen, kunnen nu al worden aangemeld. Wij stellen 
die vroege aanmelding op prijs. Het helpt ons bij de personele plan-
ning en de groepsindeling. 
 
Meld u bij één van de directeuren voor informatie of aanmelding. 
 
Kent u ouders met jonge kinderen in uw omgeving? Maak hen dan 
attent op de scholen van de SCOB.  
 
Van harte aanbevolen. 

 
 
 
 

 


