Nieuwsbron
9 december 2016
Agenda
13‐12‐2016
14‐12‐2016
20‐12‐2016
22‐12‐2016
23‐12‐2016
23‐12‐2016

Groep 8 dode hoek project
Kerstcrea똁ef groep 1 t/m 8
Groep 5 gaat met de bus naar Studio Snugger
Kerstviering in de Open Hof 17.30 uur en 19.15 uur
De volgende Nieuwsbron komt uit
Om 12.00 u. begint voor alle groepen de kerstvakan똁e

Kerst
Nu de Sint weer is vertrokken, kijken wij met elkaar uit naar het kers藈�eest. Deze week
hebben we met elkaar de eerste adventsviering gevierd. We doen dit in 4 groepen. In alle
groepen zijn de eerste adventskaarsen aangestoken, zijn er kerstverhalen verteld en hebben
wij samen al mooie kerstliedjes voor de musical gezongen.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een uitnodiging gekregen om samen met u naar de
kerstmusical ‘Volg die ster’ te komen. Deze musical zal vertolkt worden door alle leerkrachten.
De musical wordt twee maal opgevoerd, op uw uitnodiging staat voor welke 똁jd u bent uitgenodigd. Uw
kind(eren) zingen de liedjes gezellig mee, en zi렦en de gehele musical bij u als gezin.
In verband met de beperkte parkeerruimte rond De Open Hof willen wij u vriendelijk
verzoeken om op de ﬁets te komen.
Alvast bedankt!
Jumbo sparen voor je school actie
We hebben van het geld dat we bij elkaar hebben gespaard 3 sets “Crazy Forts” besteld. Hiermee
kunnen de kinderen zelf hu렦en bouwen door middel van de stokken en ballen.
En we hebben een set muziekinstrumenten voor de school uitgekozen om te gebruiken bij onze
muzieklessen in de groepen. We hopen op heel veel speelplezier voor de kinderen en willen u nogmaals
hartelijk bedanken voor uw spaarhulp!!

Dam Vereniging Soest Baarn
Zaterdag 14 januari 2017 is het jaarlijkse schooldamtoernooi voor basisscholen in het Gri쌂landcollege
(Noorderweg 79, 3761 EV Soest).
Dit jaar zal er net als vorig jaar met viertallen gespeeld worden in de lee쌂ijdscategorieën groepen 5‐6 en
de groepen 7‐8.
Het toernooi zal starten om 10.00 uur en de prijsuitreiking wordt verwacht om circa 13.00 uur. De drie
eerste viertallen van elke categorie mogen deelnemen aan de voorronden van het Nederlands
kampioenschap schooldammen. Beginnende met de provinciale kampioenschappen te houden in Baarn.
Maandag 19 december 2016 sluit de inschrijving.
U hee쌂 al een aankondiging via de mail gekregen. Het inschrijﬀormulier is in de klas aanwezig!
Bij elk team dient ook één begeleider te zijn. Verder zal er door school een schoolshirt uitgereikt worden
zodat jullie goed herkenbaar zijn als team!
Gr. Patrick Hogers.
Oudercommissie Basisschool de Bron.
Herderstocht vanuit Cabrio
Zaterdag 17 december vanaf 18.00 uur.
De herderstocht is een kerstwandeling met theater van circa 1,5 uur lang. Geschikt voor
vele lee쌂ijden.
Loca똁e: vanuit en rondom Cabrio openluch렦heater.
Elke 7 minuten vertrekt er een groep. Kaartjes kun je het beste van tevoren kopen.
Zie de website van de Herderstocht voor de verkooppunten.
Tip: bang voor het donker? Neem een (veilige) lampion mee. Dat mag!

