
           Nieuwsbron   
                  23 maart 2018 

Agenda 
26-03-2018            Kleuters gaan zingen in Molenschot 
27-03-2018            Groep 3 en 6 gaan pannenkoeken bakken voor bewoners van de Vijverhof 
27-03-2018            Groep 7 brengt een bezoek aan de voedselbank in Huizen 
29-03-2018            Paasviering. Con�nurooster tot 14.00 uur 
30-03-2018            Goede Vrijdag. Alle leerlingen zijn vrij 
02-04-2018            Tweede paasdag. Alle leerlingen zijn vrij 
03-04-2018            Groep 1-2B en 1-2C gaan op kraamvisite bij de kinderboerderij 
05-04-2017            Groep 1-2A  gaat op kraamvisite bij de kinderboerderij 
05-04-2018            Verkeersexamen groep 7 
06-04-2018            De volgende Nieuwsbron komt uit  
 
Welkom aan onze nieuwe leerlingen 
Afgelopen �jd is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Dunya Oskam 
en wensen haar en haar ouders een fijne �jd op de Bron toe! 
 
Grote Rekendag 
Woensdag 28 maart is de landelijke Grote Rekendag. Deze dag valt midden in onze projectweek, daarom hebben 
wij besloten om deze dag te verplaatsen naar een rus�ger moment. Vrijdag 25 mei gaan wij met groep 1 t/m 8 aan 
de slag met de Grote Rekendag.  U hoort later meer over deze dag. 
 
Project Samen delen 
We zijn begonnen! Alle kinderen kregen maandagochtend van de leerkrachten een mooie pen met daaraan een 
compliment. We zagen veel gezichten stralen. Een mooie start van ons project  ‘Samen delen’ . Deze weken ze�en 
wij ons in om het verschil te maken voor iemand anders. Wij mogen met elkaar een lichtje zijn voor een ander. Een 
ander die soms minder te besteden hee� dan wij.  
Met de hele school zamelen wij voedsel en spullen in voor de  Voedselbank , en   spullen voor de    Weggeefbox  in 
Soest. Daarnaast kunnen oude mobieltjes ingeleverd worden voor   Kika . We zijn blij dat er nu al veel spullen 
gebracht zijn. Super!  
Afgelopen woensdag hadden we de Paascrea. Leuk om te zien dat er zoveel enthousiaste hulpouders waren. Er 
zijn veel mooie dingen geknutseld door de kinderen. De kinderen vonden het leuk om in de hele school te kunnen 
kijken en zelf te kunnen kiezen wat ze wilden knutselen. De kinderen mochten iets maken en bedenken aan wie ze 
dat weg konden geven.  Een buurman of buurvrouw die alleen is? Een opa of oma die blij wordt van een bezoekje? 
Een zieke oom of tante of gewoon iemand die je heel erg lief vindt. Want van delen word je blij!  In een mail hee� 
u kunnen lezen dat er nog veel meer op de planning staat. We kijken uit naar het vervolg van ons project! 
Donderdag 29 maart sluiten wij ons project af en zal de voedselbank rond 11.30 uur onze inzameling ophalen. We 
starten deze dag met een paasontbijt en paasviering. Denkt u nog even aan een bord, beker en bestek.  
Nu alvast dank voor alles! 
 
Helpt u mee de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te laten zijn?! 
Gebleken is dat bij het halen en brengen van onze leerlingen naar school soms gevaarlijke 
situa�es kunnen ontstaan. Er is voor de school maar een beperkt aantal parkeerplaatsen die 
veelal vol staan. Auto’s staan vaak bij het beginnen en uitgaan van de school op de stoep, dubbel 
en onoverzichtelijk geparkeerd.  Om ongelukken en overlast voor de buurt te voorkomen 
verzoeken we u   vriendelijk uw auto op het parkeerterrein van het Orlando gebouw naast de 
school te parkeren! Op deze manier voorkomen we grote drukte in de Sweelinckstraat en dit 
komt ook de veiligheid van uw kind ten goede! Tevens kunnen we op die manier een heleboel 
ontevredenheid en ergernis bij de buurtbewoners wegnemen! Ook als u te laat op school 
arriveert wilt u dan uw auto op het parkeerterrein parkeren. Wilt u dit ook doorgeven aan 
andere personen die uw kind komen halen (grootouders / buren etc.) 


