Nieuwsbron
22 september 2017
Agenda
27-09-2017
27-09-2017
28-09-2017
29-09-2017
02-10-2017
04-10-2017
05-10-2017
06-10-2017
06-10-2017

Groep 8 doet mee aan de Kinderpostzegelsac e
Groep 6 en 8 Dag van de Wetenschap
Groep 8 verkeersles Blindspot
Groep 5 en 6 project Mediakunst Beeld voor beeld
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Start van de Kinderboekenweek “Bibbers in je buik”
Landelijke stakingsdag. De school is gesloten
Nieuwsbegrip Thuis placemat komt mee naar huis
De volgende Nieuwsbron komt uit

Vanuit de Oudercommissie (O.C)
De oudercommissie (OC) is volop in beweging!
Na het gezellige en crea eve zomerfeest op 30 juni, werden de schoolfotograﬁe en het schoolreisje
voorbereid.
Inmiddels zijn deze al succesvol afgerond, evenals het kleuterfeest. Ondertussen loopt de organisa e van
het schoolvoetbaltoernooi prima en is de werkgroep voor Sinterklaas ook aan de slag gegaan.
Op dit moment telt de OC 14 enthousiaste leden; onze namen kunt u vinden in de ABC-gids. Binnenkort
zullen we een nieuwe groepsfoto op de website van school plaatsen.
Hee u vragen of ideeën, klop dan gerust een keer bij ons aan! (oc@debronsoest.nl)
Inspectierapport
De inspecteur hee eind vorig schooljaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Bron. In twee
dagen is er gesproken met kinderen, ouders en teamleden en direc e. Ook zijn er lessen bijgewoond
door de inspecteur. Afgelopen week kregen wij het deﬁni eve rapport binnen. De school krijgt voor de
komende vier jaar weer een basisarrangement en scoorde op alle onderdelen voldoende en op de
onderdelen Pedagogisch klimaat en Veiligheid een goed. Aandachtspunten die nog verbeterd kunnen
worden zijn de zelfstandigheid van onze leerlingen en het in beeld brengen van eindresultaten voor
andere vakken en vaardigheden dan taal en rekenen. Als eindconclusie werd gesteld dat we met de
juiste dingen bezig zijn en voldoen aan alle we elijk vereiste standaarden. Een mooie opbrengst waar we
met elkaar trots op mogen zijn!
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober start De
Kinderboekenweek 2017. Het thema is:
Griezelen, gruwelijk eng.
Naast de landelijke Kinderboekenweek is er de christelijke kinderboekenmaand met het thema
“Bibbers in je buik”, die wij zullen volgen.
Dit thema hee raakvlakken met het thema van de landelijke Kinderboekenweek. Vanuit een posi ef
christelijke visie wordt het thema “bang zijn” benaderd. Ben je weleens bang in het donker? Droom
je weleens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Als je bang
bent of schrikt, bonst je hart in je keel of voel je bibbers in je buik. Iedereen is weleens bang, dat is
helemaal niet gek.
We zullen de Kinderboekenweek feestelijk openen om 08.20 uur (bij mooi weer) op het plein.
Na de opening gaan alle leerlingen naar hun eigen klas. U bent natuurlijk van harte welkom bij de
opening!

Spaaractie Bruna!
Samen met de ouders/verzorgers/grootouders/vrienden en familie kunt u kassabonnen sparen van
kinderboeken, gekocht jdens de ac eperiode van 4 t/m 15 oktober bij de Bruna in Soest. Deze
kassabonnen kunt u meteen inleveren bij de Bruna zelf (bij de uitgang staat een koker met daarop de
Bron).
Aan het eind van de ac eperiode worden de kassabon-bedragen bij elkaar opgeteld.
20% van het totaalbedrag wordt dan beschikbaar gesteld in de vorm van nieuwe kinderboeken voor de
school.
Hoe meer boeken er worden gekocht hoe meer boeken we dus uit kunnen zoeken voor de schoolbieb.

Studiedag maandag 2 oktober
Op maandag 2 oktober hee het team op school een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Wij gaan ons
die dag buigen over hoe we met ons lesgeven nog beter kunnen aansluiten bij de verschillen tussen
leerlingen. Welke ambi es stellen we en hoe maken we de leerlingen meer eigenaar van hun eigen
leerproces en vergroten daarbij hun zelfstandigheid.
Staking 5 oktober
Zoals u weet is er op 5 oktober een landelijke stakingsdag in het basisonderwijs. De staking betekent
concreet dat de leerkrachten het werk neerleggen en dat er geen lessen worden gegeven. Staken is een
individueel recht van werknemers. Binnen onze school maakt iedereen in het team gebruik van dit
individuele recht. De school zal die dag dus gesloten zijn.
We realiseren ons dat de stakingsdag voor u mogelijk een hoop geregel met zich meebrengt. Wij hopen,
evenals op 27 juni het geval was, toch te mogen rekenen op uw begrip. Met deze ac e wordt er
aandacht gevraagd voor de toekomst van het onderwijs, voor uw kind én voor de toekomst van hele
genera es kinderen.
Wereldorientatie
U hee vast al van uw kind(eren) gehoord dat wij dit
schooljaar met drie nieuwe methodes voor wereldorienta e
werken. De methodes heten Naut, Meander en Brandaan (
Biologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis.
Om de wereld te begrijpen hebben kinderen kennis nodig
van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Maar
aan kennis alleen hebben ze niet genoeg. Ook het beheersen
van 21e eeuwse vaardigheden is in de wereld van nu
essen eel. Naut Meander Brandaan integreert kennis én
vaardigheden op een unieke manier, zodat kinderen op maal
op de toekomst zijn voorbereid. Met Naut Meander
Brandaan stappen kinderen zelfverzekerd de wereld in! Naut, Meander en Brandaan zijn drie methodes.
De methodes zijn naast elkaar ontwikkeld zodat we ze makkelijk kunnen combineren, maar de methodes
zijn ook los van elkaar gebruiken. U kunt hier de trailer bekijken om een indruk te krijgen van de
methodes.

Sportkalender 2017-2018
Hieronder vindt u de sportkalender van dit schooljaar. Voor deze toernooien en wedstrijden ontvangt u
bij jds een aparte brief met informa e.
Datum

Sport

Groep

Woensdag 13 september

Soester schoolvoetbaltoernooi

Groep 7 en 8

Woensdag 20 september

Soester schoolvoetbaltoernooi

Groep 6

Woensdag 27 september

Soester schoolvoetbaltoernooi

Groep 5

Woensdag 4 oktober

Soester schoolvoetbaltoernooi

Groep 3 en 4

Zondag 8 oktober

Jeugdbosloop

Groep 3 t/m 8

Zaterdag 28 oktober

Schoolzwemtoernooi

Groep 3 t/m 8

Vrijdag 10 november

Schoolschaatsdag

Groep 5

Datum volgt nog

Schoolschaaktoernooi

Groep 3 t/m 8

Zondag 31 december

Jeugdloop Sylvestercross

Groep 3 t/m 8

Zaterdag 3 februari

Schoolwaterpolotoernooi

Groep 3 t/m 8

Zaterdag 24 maart

Schoolkor aldag

Groep 3 t/m 8

April 2018

Kleutervoetbaltoernooi

Groep 1 en 2

Mei 2018

Schoolhonckbaltoernooi

Nog niet bekend

Donderdag 17 mei

Atle ekdag

Groep 8

Woensdag 23 mei

Schoolsportdag

Groep 3 t/m 8

Mei 2018

Schoolhandbaltoernooi

Groep 3 t/m 7

04-05-2018 t/m 07-05-2018

Avondvierdaagse

Groep 3 t/m 8

Dinsdag 5 juni

Zwemspelen

Groep 6

Juli 2018

Zwemvierdaagse

Groep 3 t/m 8

