Nieuwsbron
2 juni 2017
Agenda
05‐06‐2017
06‐06‐2017
06‐06‐2017
07‐06‐2017
08‐06‐2017
12‐06‐2017
16‐06‐2017

Tweede Pinksterdag alle kinderen zijn vrij
Inspec ebezoek
Groep 6 zwemspelendag
OC vergadering 20.00 uur
Inspec ebezoek
Groep 7 brengt een bezoek aan Idea, project "Hoe mediawijs ben jij"
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Aimée Bouwer,
Elin van ‘t Klooster en Quinty Ronkes en wensen hen en hun ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Inspectiebezoek
Aankomende dinsdag en donderdag krijgen we de onderwijsinspecteur op bezoek. Zij bezoekt diverse
groepen, woont lessen bij, voert gesprekken (ook met leerlingen en ouders) en bestudeert veel
documenten. Op grond van haar bevindingen trekt zij de conclusie of onze school opnieuw aan alle
kwaliteitseisen voldoet. Dit zou betekenen dat we een zogenaamd basisarrangement krijgen en dat zij
pas over 4 jaar opnieuw voor een regulier bezoek naar onze school zal komen.
Leerlingvolgsysteem
Vanaf 7 juni nemen we in groep 1 t/m 7 CITO‐toetsen af. De toetsen zijn een onderdeel van ons
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en juni, maken de kinderen een Cito‐toets op het
gebied van rekenen, taal (kleuters), lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen. Dit gebeurt deels
digitaal. De leerlingen hebben ook nog mondelinge leestoetsen, AVI en DMT. De gegevens van deze
toetsen gebruiken we onder andere om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoe e van onze
leerlingen.
Afrondende gesprekken
Zoals u weet hee u aan het eind van het jaar al jd nog de mogelijkheid om een gesprek te hebben
met de leerkracht van uw kind. Mocht u een gesprek willen voeren, kunt u dit aangeven aan de
leerkracht. Omgekeerd kan het zo zijn dat de leerkracht u nog uitnodigt voor een gesprek indien dat
wenselijk is vanuit de school.
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse 2017. Wat een presta e hebben onze leerlingen
weer geleverd jdens de avondvier(drie)daagse! Alle begeleidende
ouders en de O.C.‐leden hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder
jullie hulp was het niet mogelijk geweest er weer zo’n geweldige
happening van te maken!
Een kleine impressie kunt u zien op onze facebookpagina.

Oproep vanuit de kleuterbouw
Wij sparen eierdozen en keukenrollen, spaart u met ons mee?
Wie kan ons helpen aan verschoningssetjes voor meisjes? Ondergoed, broeken en of leggings.
Alvast bedankt.
Zomerfeest ‘De Bron’s Got Talent’

Op vrijdagavond 30 juni sluiten we samen met de kinderen en alle ouders het schooljaar 2016‐2017 af.
Iedereen is welkom vanaf 18.00u. Noteert u dit alvast?
Naast een drankje, een klein hapje, diverse leuke spelletjes en muziek is er ècht van alles te beleven!
Het thema van dit feest is namelijk:

‘De Bron’s Got Talent’!
Alle kinderen mogen zich crea ef uitleven! (Deelname is niet verplicht)
Wij willen u vragen om alvast samen met uw kind(eren) te bedenken welke bijdrage(n) zij, alleen of met
vriendjes, willen leveren aan de volgende onderdelen:
→Open

Podium:

ièdereen mag het podium opklimmen: bespeel een instrument (misschien wel samen met je ouder),
zing een lied, doe een dans, regel een modeshow of vertel een mop

→Breng je schilderij, wij hebben een galerij:
heb je thuis iets moois gemaakt dat je het liefst aan de héle wereld wilt laten zien; wij geven het
een mooie plek op het plein
→

De Bron bakt:

je mag zelf kiezen wat je bakt, er is maar 1 regeltje: versieren mag met fruit, niet met snoep. Èn
uiteraard zijn er binnen elke categorie prijsjes te winnen!
o Categorie 1: voor groepen 3+4
o Categorie 2: voor groepen 5+6
o Categorie 3: voor groepen 7+8
Aan het begin van het feest, lever je jouw crea e in bij de jury‐tafels. Later die avond worden de winnaars
bekend gemaakt.

Een verrassing voor de kinderen van groepen 1 en 2; daar kunnen we nu uiteraard nog niets over
verklappen…
Het Zomerfeest duurt tot 20.00u. Half juni krijgen de kinderen een brief mee met verdere details.
Een hartelijke groet,
OC‐werkgroep Zomerfeest 2017

Soest, 29 mei 2017
Beste kids van de Bron, Ludgerus en 1e Van der Huchtschool,
Beste sponsoren, vrienden en supporters van de SoesterLadies,
Na maanden van voorbereiding met vele kilometers ﬁetsen, hardlopen, zwemmen en kanoën
mochten we jl. donderdag ‐ eindelijk ‐ vol aan de bak!
Om 11:30 klonk voor de SoesterLadies het startschot en plonsden we het Groningse water in voor
10km zwemmen. Vervolgens non‐stop via Drachten, Hasselt en Uddel naar Soest, al hardlopend
en ﬁetsend, waar we om 05:00 in de vroege ochtend arriveerde voor de laatste etappe, zo’n 7 uur
of wel 50km in de kano!
Het waren intensieve, uitdagende maar ook prach ge uren die we met elkaar hebben
doorgebracht. En niet in de laatste plaats vanwege het prach ge doel wat we met elkaar hebben
mogen steunen.
Verguld van trotst hebben we als team ruim 41 duizend Euro opgehaald voor een
waanzinnig goed doel: S ch ng ZOALSJAN. Dat was niet gelukt zonder alle sponsoren, vrienden
en supporters van de SoesterLadies. Dankbaar zijn wij dat wij zoveel steun van jullie hebben
mogen ontvangen! Graag willen wij ook alle kids van de Ludgerusschool, 1e Van der Huchtschool
en de Bron Basisschool in het zonnetje zeᙀ�en.
Wat hebben zij het fantas sch gedaan met de COOL4ALS en RUN4ALS ac e! Echt waanzinnig hoeveel
Euro’s ze voor ons team hebben gescoord! Veel dank daarvoor!
Mochten jullie meer willen zien van de SoesterLadies, kijk dan op onze Facebookpagina, of op de
site van Holland4ALS.
Nogmaals aan iedereen: heel veel dank voor jullie support en op naar Holland4ALS 2018!

Een hartelijke groet, namens alle SoesterLadies!

