Nieuwsbron
19 januari 2018
Beste ouders, verzorgers,
Een nieuw jaar is begonnen!
Vanaf deze plek wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en leerzaam nieuw jaar! Wij
hopen dat iedereen een goede kerstvakan e hee gehad en goed uitgerust is voor een geweldig 2018!
Op 8 januari zijn alle klassen weer fris van start gegaan. Naast de nieuwe kleuters van 4 jaar zijn er ook
nog nieuwe leerlingen gestart in groep 5, 6 en 7. Goed om te zien hoe snel “nieuwe” leerlingen hun
plekje vinden op school!
In deze Nieuwsbron leest u waar we op dit moment op dit moment mee bezig zijn. Veel leesplezier!
Agenda
22-01-2018
25-01-2018
30-01-2018
31-01-2018
01-02-2018
01-02-2018
02-02-2018
02-02-2018

Groep 6 gaat op de ﬁets naar de Oude Kerk
Schoonmaakavond kleuters
Groep 3 brengt een bezoek aan Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Show Mad Science
Groep 4 brengt een bezoek aan Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Le erfeest groep 3 (ouders van 11.00 uur tot 12.00 uur welkom)
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Om te beginnen, heten wij graag onze nieuwe leerlingen van harte welkom:
Thijmen Ruijer, Ruby Berg, Kyano van Brummelen, Rebecca Hordijk, Rasmus Swarts, Mason Eising, Bryan
Bunt, Lily van ‘t Klooster, Jamo Grootveld en Aron Sijtsma.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Personele zaken
In de kerstvakan e hee juf Sandra de uitslag van een aantal medische onderzoeken gekregen. De
diagnose BPPD is gesteld; dit is posi eduizeligheid en juf Sandra hee dit in een erns ge vorm. Gelukkig
is er wel iets tegen te doen, namelijk een periode van een intensieve behandeling bij een
gespecialiseerde fysiotherapeut. Door deze behandeling verergeren de symptomen en is het voor haar
niet mogelijk om de komende maanden te werken.
Gelukkig hebben wij intern een goede oplossing gevonden; juf Marion neemt juf Sandra waar. Wij zijn
blij met deze oplossing omdat juf Marion de kinderen en de school al goed kent, zodat de con nuïteit
van het onderwijsproces gewaarborgd blij . De IB-taken van juf Marion worden overgenomen door juf
Anne e.
Van donderdag 25 januari tot en met vrijdag 2 februari zal juf Willeke niet voor de klas staan. Zij neemt
dan onbetaald verlof op om haar dochter te begeleiden die meedoet aan het KPN Grand Prix,
Alterna eve Elfstedentocht aan de Weissensee in Oostenrijk. Juf Jola Duits, uit de invalpool, zal die
dagen de groep waarnemen.
Cito toetsen
Deze maand nemen we in groep 2 t/m 7 CITO toetsen af. De toetsen zijn een onderdeel van ons
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en in juni, maken de leerlingen van groep 3 t/m 8
een Cito-toets op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen. Bij de kleuters (groep
2) wordt taal en rekenen afgenomen. De gegevens van de toetsen gebruiken we om aan te kunnen
sluiten bij de juiste onderwijsbehoe en van de kinderen en om ons eigen onderwijs goed te monitoren.

Studiedag
Op woensdag 31 januari hebben wij een studiedag met het team. Alle kinderen zijn die dag vrij. Het
onderwerp van die dag is het herijken van onze visie op onderwijs. Onze leerlingen van nu leren anders
dan dat wij dat entallen jaren geleden deden. Het is van belang om met ons onderwijs daarop aan te
sluiten. Dit vraagt soms een andere benadering van lesgeven. We willen meegaan met vernieuwingen
die de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen maar al jd met behoud van het goede! De uitkomsten van
deze dag zullen we natuurlijk met u delen in de Nieuwsbron.
Thema-ouderavond op 8 maart
Wij vertellen u nu alvast dat we op donderdagavond 8 maart een ouderavond organiseren met het
thema: execu eve func es. De avond begint om 19.30 en zal rond 21.30 afgelopen zijn.
Meerdere informa e hierover volgt nog maar zet u de datum vast in uw agenda?
Schoolfruit
Voor alle duidelijkheid vertellen wij u dat het schoolfruitmenu iedere week op de deuren en op het
informa ebord in de gang hangt. Hierop kunt u lezen welke groente of fruit de kinderen die week
krijgen.
De Bron steelt de show bij de BINK-sylvestercross!
Het is Oudjaarsochtend 10.30 uur als 5 kanjers
van de Bron groep 4 hun startnummer
opgespeld krijgen. Na een korte warming-up
begeven ze zich naar de startlijn om goed
vooraan te beginnen tussen ongeveer 120
andere leerlingen uit heel Soest. Als het
startschot valt schieten ze vooruit en gaan er
als een haas vandoor. Toegejuicht door het
publiek lijken de jongens in het rooie shirt deze
morgen geen vermoeidheid te voelen en
ondanks het modderige parcours houden ze
het hoge aanvangstempo vast. Uit het bos
komend is er nog een strijd met andere scholen
maar dan wordt toch snel duidelijk: de 1e plaats is voor de jongens van groep 4 van de Bron!
Ma eo, Mink, Cas, Jelle en Levi komen 15 minuten later dan ook vol trots op het podium de beker
opeisen. Een prach ge teampresta e! Wij danken de organisa e voor de leuke ochtend en kijken
alweer uit naar 2019.
Sytha de Goede

