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17‐10‐2016
25‐10‐2016
26‐10‐2016
26‐10‐2016
27‐10‐2016
27‐10‐2016
28‐10‐2016

Herfstvakan◀e t/m 21 oktober
Groep 1‐2B gaat naar het Kabouterpad kinderboerderij de Veenweide
Beeball toernooi groep 3 en 5
Groep 1‐2C gaat naar het Kabouterpad kinderboerderij de Veenweide
Groep 1‐2A gaat naar het Kabouterpad kinderboerderij de Veenweide
Groep 6 brengt een bezoek aan De Oude Kerk te Soest
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Afgelopen ◀jd is er een nieuwe leerling gestart in groep 7. Wij verwelkomen Huub Vermeulen en wensen
hem en zijn ouders een ﬁjne ◀jd op de Bron toe!
Afscheid
Groep 8 heeᏸ afgelopen vrijdag afscheid genomen van Stefan‐Paul Tzavelas. Hij is verhuisd naar Berg
Ambacht. Wij wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school.
Kinderboekenweek
Wat een feest afgelopen woensdag! In het bejaardenhuis op het plein zaten wel erg bekende ouderen.
Zo hebben we dit jaar de kinderboekenweek geopend. Alle groepen kregen een kinderboek en zijn daar
komende week druk mee aan het werk. We lezen, knutselen en werken over het thema “voor al◀jd
jong”. Vrijdag 14 oktober a.s. sluiten we de kinderboekenweek om 11.45 uur af op het schoolplein.
Hierbij bent u natuurlijk ook van harte welkom. De bovenbouw gaat 's middags nog wel naar school, en
heeᏸ om 14.30 uur dan ook herfstvakan◀e!
Spaaractie Kinderboekenweek
Ter herinnering melden wij u nogmaals de spaarac◀e van de Bruna:
Wij willen graag samen met u en de Bruna het lezen van kinderboeken s◀muleren, daarom geven zij het
Kinderboekenweekgeschenk ‘Oorlog en vriendschap’ van Dolf Verroen cadeau bij €10,‐ aan
kinderboeken. Ook organiseren zij dit jaar weer een leuke scholenac◀e ◀jdens de Kinderboekenweek;
‘ Sparen voor je schoolbieb’. Een fantas◀sche manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden!

Hoe kunt u mee doen met ‘Sparen voor je
schoolbieb’?
U kunt als ouders kassabonnen sparen van
kinderboeken, gekocht ◀jdens de ac◀eperiode
van 3 t/m 16 oktober bij Bruna. De
kassabonnen worden ingeleverd en verzameld
op school. Aan het eind van de ac◀eperiode
wordt door Bruna 20% van het totaalbedrag
gesponsord in de vorm van kinderboeken.

Rekentuin
Zoals u misschien nog weet hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 vorig schooljaar het rekenprogramma
Rekentuin op de computer of tablet kunnen spelen.
Rekentuin is een compleet online oefenrekenprogramma met meer dan 20.000 rekenopgaven. De
kinderen trainen hun rekenvaardigheid met Rekentuin door de plantjes in hun tuin gezond te houden. De
kinderen krijgen al◀jd opgaven op het juiste niveau. Zo ervaart ieder kind dezelfde mate van succes en
uitdaging. We merken dat dit thuis weer een beetje op de achtergrond raakt en willen u vragen te blijven
oefenen met Rekentuin? Uw kind heeᏸ hier echt proﬁjt van in de les!
Schoolapp
Onze school maakt al een poosje gebruik van een SchoolAp. We merken geregeld dat er ouders zijn die
deze informa◀e toch ergens gemist hebben. We willen u hier nogmaals op a⛼enderen.
Het is een voor ons erg makkelijk om via deze weg ouders snel te informeren wanneer er bijvoorbeeld
een excursie uitloopt.
Met de SchoolApp kunt u o.a.:
• nieuwsberichten checken
• belangrijke informa◀e ontvangen via een pushbericht
• eenvoudig uw kind ziek melden
• een wijziging doorgeven aan de TSO (indien van toepassing)
• direct contact met ons opnemen
U kunt via onze schoolwebsite de SchoolApp downloaden of direct:
Apple iPhone
Klik hier Werkt de link niet? Plak dan deze tekst in uw browser:
h⛼ps://itunes.apple.com/us/app/schoolapp‐het‐schoolvoorbeeld/id1052747189?mt=8
Overige smartphones
Klik hier Werkt de link niet? Plak dan deze tekst in uw browser:
h⛼ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hetschoolvoorbeeld.schoolapp
Let u erop dat u pushberichten van deze app toestaat!
Veel plezier met onze SchoolApp!
Schoolzwemkampioenschappen 2016
Op zaterdag 29 oktober 2016 wordt de derde edi◀e van de Soester Schoolzwemkampioenschappen
door De Duinkikkers georganiseerd in Sportboulevard de Engh. Ook onze school zal hieraan meedoen
met kinderen die zich hiervoor opgegeven hebben.
De drie winnende scholen van het de kampioenschappen mogen een team van zes basisschoolscholieren
afvaardigen naar de Provinciale kampioenschappen. De winnaar van deze Provinciale
kampioenschappen mag op zijn beurt weer deelnemen aan de Landelijke kampioenschappen. Deze
beide kampioenschappen vinden plaats in mei of juni van 2017.
Oefentherapie op school
Na de herfstvakan◀e start Liesbeth van der Kuil bij ons op school met het behandelen van leerlingen die
op motorisch gebied extra ondersteuning nodig hebben.
Liesbeth stelt zich graag even aan u voor;
Ik ben Liesbeth van der Kuil en heb al bijna 10 jaar mijn eigen prak◀jk
voor Kinderoefentherapie in Soest. Daarvoor heb ik als therapeut in het
speciaal basisonderwijs in Houten gewerkt. Kinderoefentherapie is een
post‐HBO opleiding vanuit de Oefentherapie Cesar.
Ik behandel kinderen van 4‐18 jaar in mijn eigen prak◀jk en ook op veel
verschillende scholen in Soest.

Dit jaar ben ik ook gevraagd om op de Bron onder school◀jd te komen behandelen. Wanneer de
leerkracht of IB‐er een motorisch probleem signaleert, doet ze eerst zelf een screening bij deze leerling,
ze laat daarnaast een observa◀elijst door de ouders invullen. Ouders en leerkracht vullen dan een
aanmeldingsformulier samen in en ik neem contact op met de ouders voor een telefonische intake. Ik
doe daarna een uitgebreid motorisch onderzoek, waarbij ouders aanwezig zijn.
Samen stellen we indien nodig een behandelplan op. De behandelingen zijn elke week op de
woensdagmorgen. Ik oefen in de kleutergymzaal 30 minuten individueel met het kind. Ouders worden
op de hoogte gehouden d.m.v. foto’s en video. Het kind kan dan makkelijker uitleggen wat we geoefend
hebben en evt. huiswerkoefeningen kunnen dan duidelijker thuis ook geoefend worden. Ik nodig de
ouders regelma◀g uit om mee te kijken bij de behandeling en zo de motorische ontwikkeling samen in
de gaten te houden.
De behandelingen vallen onder de oefentherapie Cesar. Wanneer het kind een basisverzekering heeᏸ
krijgt het per jaar 18 behandelingen vergoed. Dit loopt direct via mij, u ontvangt hier geen rekening van.
De huisarts stuur ik al◀jd een verslag van het motorisch onderzoek. Bij sommige verzekeringen heb ik
een verwijzing van de huisarts nodig. Dat regelen we wanneer therapie start.
Heeᏸ u vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind, bel mij gerust. Samen kijken we of verder
motorisch onderzoek nodig is. www.kinderoefentherapie‐soest.nl en 06‐21537645

