Nieuwsbron
9 maart 2018

Agenda
14-03-2018
14-03-2018
16-03-2018
19-03-2018
21-03-2018
23-03-2018
29-03-2018
23-03-2018

Stakingsdag. De school is gesloten.
OC vergadering
Tentoonstelling projectlessen Naut Meander en Brandaan groep 5 t/m 8
Start projectweken Samen delen | daar word je blij van
Paascrea ef
Palmpasenoptocht groep 1-2
Paasontbijt en Paasviering
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Mees Wismeijer,
Lizzy van Kempen, Levi Boogaard en Tim van de Poll en wensen hen en hun ouders een ﬁjne jd op de
Bron toe!
Tentoonstelling projectles Naut, Meander en Brandaan
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de afgelopen periode met veel enthousiasme gewerkt aan een
overkoepelend thema van Naut, Meander en Brandaan. We willen de ouders van de betreﬀende
groepen van harte uitnodigen om naar de tentoonstelling hierover te komen. U bent vrijdagmiddag 16
maart vanaf 14.00 uur welkom om het werk van de kinderen te komen bekijken. Loop gerust bij de
andere groepen ook even binnen!
Projectweek Samen Delen | word je blij van!
Op 19 maart start ons project ‘Samen Delen’. Armoede, eenzaamheid zijn nog steeds van alle dag.
Tijdens ons project willen wij graag net dat verschil maken voor de ander uit onze eigen omgeving. Het
wordt een week vol uiteenlopende ac viteiten voor alle groepen. Meer informa e volgt! We sparen voor
ons project glazen potjes met deksel.
Paasviering | Het geheim van Pasen
Op donderdag 29 maart, vieren de kinderen in hun groep
het Paasfeest. Met de kinderen verkennen we de
komende weken wat donker en licht, dag en nacht, in
concrete zin voor hen betekent. Vervolgens ontdekken we
hoe licht en donker in ﬁguurlijke zin je kunnen helpen. Op
donderdag 29 maart krijgen alle kinderen een paasontbijt
aangeboden op school. Uw kind hoe thuis niet te
ontbijten. Wilt u een bord, beker en bestek voorzien van
naam meegeven? We zijn die dag om 15.15 uur uit.
Staking 14 maart
Staking Zoals u hee kunnen lezen in de brief die we u voor de vakan e gestuurd hebben, zal de school
op woensdag 14 maart gesloten zijn in verband met de staking van onderwijspersoneel. Wanneer wij nu
onze stem niet meer laten horen aan de poli ek zal het onderwijs de komende jaren alleen maar
achteruit gaan en zullen de groepen steeds groter worden. We realiseren ons dat het niet pre g is voor
u als ouders maar hopen wel dat u begrijpt dat we dit moeten doen met het oog op de toekomst van
onze leerlingen.

Leerlingtevredenheidspeiling
Ruim een jaar geleden hebben onze leerlingen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan een
leerlingtevredenheidspeiling. Aan de hand van een aantal vragen konden zij aangeven wat zij goed
vonden gaan op school en welke punten nog verbeterd konden worden. We waren toen blij te merken
dat de kinderen zich veilig voelen op school, dat de leerkracht hen helpt om vol te houden als ze hun
werk moeilijk vinden, dat ze blij zijn dat ze op deze school zi en en dat ze vinden dat ze veel leren. De
leerpunten voor ons waren dat de kinderen vaker in hun eigen tempo willen werken, de leerkracht
duidelijker moeten uitleggen waarom ze iets moeten leren en de leerlingen meer laten vertellen over
wat ze geleerd hebben. Naar aanleiding van deze peiling hebben we ingezet op de verbeterpunten.
Binnenkort doen we weer een peiling in groep 5 t/m 8 om te kijken of onze aanpak voldoende eﬀect
hee gehad. De uitslag van de tevredenheidspeiling communiceren we weer met u in de Nieuwsbron.

