Nieuwsbron
27 oktober 2017
Agenda
30-10-2017
03-11-2017
06-11-2017
10-11-2017
10-11-2017
10-11-2017

Voorlich ngsavond voortgezet onderwijs voor ouders groep 8
Groep 3 naar de kinderboerderij
Kleuters hebben een theater workshop in het speellokaal
Groep 3 naar de bibliotheek
Groep 5 gaat schaatsen in Utrecht
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Vae Claopa
en wensen haar en haar ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Maandag 30 oktober zijn de ouders van de leerlingen van groep 8 welkom op een
algemene voorlich ngsavond voor het Voortgezet Onderwijs.
Op deze avond krijgt u uitleg over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Het gaat
dus over de verschillende vormen van het VMBO, HAVO en VWO.
Arjen van Harskamp, brugklascoördinator van het Gri land College, komt in het
algemeen iets vertellen over HAVO en VWO. Johan Prenger van het Element in Amersfoort
zal de verschillende afdelingen van het VMBO voor zijn rekening nemen. De informa e op deze
avond is ook van toepassing op alle andere middelbare scholen.
Om 19.30 starten we de avond in groep 8 en we verwachten dat het uiterlijk tot 21.00 uur duurt.
U bent natuurlijk van harte welkom!
Groep 7 en Hé Piet… wat vertel je me nou?
Eindelijk is het zover, het boek waar groep 7 de illustra es voor mocht
verzorgen is klaar! Gisteren kwam de schrijver Ad van Veen op school om
het eerste exemplaar aan de groep te overhandigen.
Het kwam meteen live in de radiouitzenfding van Radio M-Utrecht en
‘s middags om 17.00 uur waren ze te zien bij RTV Utrecht. Na aﬂloop van
de opnames kregen de kinderen een heerlijke chocoladele er.
We zijn natuurlijk erg trots op onze groep 7!!
Oproep overblijfkrachten
Wij zijn op zoek naar enthousiaste inval overblij rachten die het leuk
vinden om bij het overblijven te helpen, indien er een vaste
medewerkster niet kan. Het doel is om er voor de kinderen een plezierig uurtje van te maken. U bent
met de kinderen buiten en begeleidt eventueel een spel of houdt toezicht op spelende kinderen. Bij
regen blijven we binnen en zijn er materialen waarmee de kinderen zich kunnen vermaken. Er staat een
ﬁnanciële vergoeding tegenover. Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die dat wil, kunt u dit
aangeven bij Els Hordijk of Anne e Hellinga
Schoolapp!

Wij krijgen regelma g de vraag of we een testberichtje kunnen sturen om te kijken of de
pushberichten nog steeds binnenkomen. We sturen in het vervolg iedere eerste maandag van
de maand om 12 uur een testbericht. Zo kunt u controleren of de app op uw telefoon nog
steeds goed werkt en dat u geen belangrijke informa e vanuit de school mist.

Sportdeelnameonderzoek
Vanuit de gemeente Soest is ons verzocht mee te werken aan een onderzoek. Dit laat hen
onder andere zien hoeveel inwoners van Soest sporten, hoe ze bewegen en hoe vaak.
Ook komen we meer te weten over speciﬁeke onderwerpen zoals bijvoorbeeld
zwemvaardigheid. Op deze manier wil de gemeente inspelen op ontwikkelingen en passende
voorzieningen treﬀen om sport en bewegen onder jong en oud te s muleren.
De vragenlijst is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8. Het invullen duurt ongeveer 20 tot
30 minuten. Hee u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marlon van Zal,
beleidsadviseur sport via tel: (035) 6093216, e-mail: m.vanzal@soest.nl.
Zodra wij de formulieren hebben ontvangen, krijgt uw kind het mee naar huis. Wilt u het dan
dezelfde week mee terug geven?
Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Afgelopen dinsdagavond (24 oktober) hee alweer de 2e vergadering van de MR
plaatsgevonden.
We hebben deze avond de laatste conceptversie van een nieuw deelraad MR-reglement
besproken. Een nieuw reglement is noodzakelijk vanwege de administra eve fusie met de
Waterinkschool (met als gevolg een organisatorische wijziging t.a.v. de MR) en een wijziging
van de Wet Medezeggenschap op Scholen. Het nieuwe reglement zal per 1 november van
kracht zijn.
Aan het begin van elk schooljaar staat de goedkeuring van de begro ng van
de Oudercommissie (OC) op de MR-agenda. Dinsdagvond hebben we daarom met de
penningmeester en de voorzi er van de OC gesproken om de begro ng voor het schooljaar
2017 – 2018 goed te keuren. Daarnaast hee de kascontrole over het schooljaar 2016 -2017
plaatsgevonden. Het verslag hiervan is besproken in de vergadering en goed bevonden. Via
deze weg wil de MR Sven van Bemmel en Guido van Kempen nogmaals bedanken voor het
uitvoeren van de kascontrole.
De situa e rond het Orlandogebouw is kort besproken. Wij worden iedere keer
geïnformeerd en de bestuurder van de PCBO s ch ng is hier direct bij betrokken.
Naast bovenstaande punten, wat een groot deel van de vergader jd in beslag nam, is er als
laatste punt over de verkeerssitua e bij de school gesproken. Er vinden regelma g
incidenten plaats en we vinden het jd om eens te kijken of en hoe we het aantal incidenten
kunnen terugbrengen. Het idee is om een werkgroepje te vormen dat brainstormt over
verbeterpunten waarmee we mogelijk in gesprek kunnen gaan met de wijkagent en de
gemeente. Daarom via deze weg een oproep aan diegenen die in deze werkgroep willen
an ciperen. U kunt zich hiervoor opgeven via MR@debronsoest.nl. We zien jullie reac es
graag tegemoet!
Tot slot nog enkele belangrijke vergaderdata:
Aankomende dinsdag (31 oktober) is er een gezamenlijke bijeenkomst met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierbij zijn de voorzi ers van de MRen en de GMR leden aanwezig. Er wordt gesproken over wat de GMR en de MR-en in het
schooljaar 2016-2017 hee beziggehouden. Ook wordt er gekeken welke follow-up we
kunnen geven aan de voorjaarssessie “hoe maken we onze scholen een sterk merk”.
De volgende vergadering is gepland op 12 december a.s. Mocht u tussendoor nog
vragen/opmerkingen of ps hebben dan kunt u dat ons al jd laten weten.
Namens de MR,
Marjolein van Campen
Sinterklaas
De sinterklaas jd staat weer voor de deur en daar gaan we een gezellige
jd van maken! Daarom nodigen wij u dan ook van harte uit om op
vrijdagmiddag 17 november van 12.15 uur tot 14.00 uur te komen
helpen met het versieren van de school. De Sintcommissie zorgt voor de
spullen, opvang en een kopje thee.

Mocht u zelf spullen hebben die Sinterklaas kan gebruiken in zijn kamer, dan mag u deze natuurlijk
meenemen (thema Friesland). U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die bij de deur van de klassen
hangen.
De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) helpt Sinterklaas met het maken van surprises. Dinsdag 14 november
gaan wij lootjes trekken. De surprises mogen vanaf maandag 27 november in de hal bij de groep worden
neergezet. Uiterlijk vrijdag 1 december moeten de surprises ingeleverd zijn.
Soester Schoolschaaktoernooi
Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar organiseert de Soester Schaakclub het Schoolschaaktoernooi
voor Basisscholen. De afgelopen jaren was het toernooi een groot succes. Elke school kan met één of
meerdere teams van elk vier spelers meedoen. De kampioen plaatst zich voor het regionale
kampioenschap! Natuurlijk wil De Bron ook dit jaar weer meedoen! De lee ijd maakt niet uit, iedereen
die de regels kent mag meedoen. Schrijf je voor 27 oktober in via de inschrijﬂijsten in de klas.
De toernooiloca e is ’t Gildehuis Steenhoﬀstraat 46 in Soest. Deelname aan het toernooi is gra s.
Spelers moeten woensdag 15 november uiterlijk om 13.30 uur aanwezig zijn, de prijsuitreiking is rond
16.45 uur.

