Nieuwsbron
6 april 2018
Agenda
11-04-2018
12-04-2018
16-04-2018
17-04-2018
18-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
20-04-2018
20-04-2018

Groep 7 en 8 vervolg project Wind in de zeilen
Groep 7 theore sch verkeersexamen
Groep 7 Entreetoets
Groep 8 Eindtoets
Groep 8 Eindtoets
Groep 8 Eindtoets
Open podium groep 3 en 4
OC vergadering 20.00
Koningsspelen en ‘s middags open podium groep 5 t/m 8
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Lynn Reijnders en
wensen haar en haar ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Personele zaken
In overleg met juf Judith Slabbekoorn is besloten dat zij in ieder geval tot de zomervakan e niet meer
voor groep 5b zal staan. De ziekte van haar man hee grote impact op het hele gezin en haar
werkzaamheden op school vallen haar daarom nu te zwaar. Tot de meivakan e zal Ber ne Boogaard
voor de groep staan en na de meivakan e Valerie Wi eveen. Wij zijn blij voor de groep dat we de
vervanging rond hebben.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april a.s. vieren we op school weer de ‘Koningsspelen’, ter gelegenheid
van de verjaardag van koning Willem Alexander. Het zou leuk zijn als alle kinderen
deze dag gekleed komen in de kleuren rood, wit, blauw en/of oranje.
We starten deze feestelijke dag om 8.30 uur met alle groepen en ouders op het
kleuterplein.
De kinderen van groep 6 zullen dit jaar de warming-up op het koningslied Fitlala
verzorgen.
Vervolgens gaan alle kinderen naar hun eigen klas waar ze gaan genieten van een
heerlijk Koningsontbijt.
Om 10.30 uur start de kleedjesmarkt.
De kinderen mogen hun eigen spulletjes meenemen en verkopen op hun kleedje.
Denk hierbij aan s ckers, knikkers, speelgoed, boeken, spelletjes. Ze kunnen natuurlijk ook hun eigen
werk verkopen: zelf gebakken koekjes, popcorn, sieraden of knutselwerkjes. Of misschien willen ze als
een echte straatmuzikant met een pet op de grond muziek spelen.
Alles wat te koop wordt aangeboden kost €0,50.
Het is een kleedjesmarkt van en vóór alle kinderen, het is niet de bedoeling om de hele zolder-inhoud uit
te stallen. De kinderen moeten zelf hun ‘handel’ kunnen vervoeren. De kinderen van groep 1 en 2 mogen
jdens de verkoop door hun ouders, oudere broer/zus of opa/oma begeleid worden. De spulletjes die
niet worden verkocht, worden weer mee naar huis genomen.
Ouders, opa’s en oma’s zijn jdens de kleedjesmarkt van harte welkom!

Het programma op 20 april ziet er als volgt uit:
08.30 - 08.40 uur: Warming-up op het Koningslied Fitlala op het kleuterplein.
08.45 - 09.15 uur: Koningsontbijt (voor eten en drinken wordt gezorgd)
09.15 - 10.15 uur: Ac viteit in de klas
10.15 - 10.30 uur: Kleine pauze (voor eten en drinken wordt gezorgd).
10.30 - 11.40 uur: Kleedjesmarkt
11.45 - 12.00 uur: Afslui ng in de klas
12.00 uur: Weekend voor groep 1 t/m 4
Middagprogramma groep 5 t/m 8
12.00 - 12.15 uur: Lunch (zelf meenemen!)
12.15 - 12.45 uur: Pauze
12.45 - 14.15 uur: Open podium
14.30 uur: Weekend!
Hee u nog vragen dan kunt u bij juf Sanne (groep 1-2B) of bij juf Matanja
(groep 1-2A) terecht.
Brief verzoek toestemming i.v.m. privacy
In verband met een nieuwe wet op de privacy zal uw kind eerdaags een brief meekrijgen waarin u
gevraagd wordt toestemming te verlenen voor het publiceren van foto’s of ﬁlmpjes van uw kind op
de schoolwebsite en/of facebookpagina. Eerder was het toereikend als u aangaf bezwaar te hebben
maar nu zijn wij verplicht u jaarlijks om instemming te vragen.
Gruiten
In de week van 16 april is de laatste schoolfruitlevering. Door dit schoolgruiten
(groente en fruit) is er afgelopen periode aandacht besteed aan gezonde
voeding en wij gaan hier natuurlijk graag mee door. Daarom zullen we vanaf 25
april iedere woensdag, donderdag en vrijdag weer een “gruitendag” hebben.
We vragen u om op die dagen uw kind iets van groente of fruit mee te geven als
pauzehapje. Om het Gruiten echt te integreren binnen onze school en één lijn te
trekken voor alle kinderen, zullen wij koeken op die dagen mee terug naar huis
geven. Op die manier werken we met elkaar aan een gezonde leefs jl!
Lerarentekort
Zoals u inmiddels wel weet, lopen we in het onderwijs aan tegen een groot tekort aan leerkrachten.
Op maandag 23 april is er een informa eavond voor mensen uit het bedrijfsleven die willen overstappen
naar het primair onderwijs. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht,
het Arbeidsmarktpla orm en Transvita. Mocht u een baan in het basisonderwijs overwegen, of iemand
kennen die dat doet, tre u bijgaand twee ﬂyers hierover aan.
Nieuws van de Oudercommissie (OC)
Nu de Projectweek en Pasen alweer voorbij zijn, richten we ons op de Sportdag van 23 mei en werken
we aan de voorbereidingen voor de Avond-4-Daagse.
We helpen overigens ook een handje op 20 april bij het Koningsdag-ontbijt. Tevens staat het opknappen
van het speelhuisje in de zandbak op ons programma.
Tot aan de zomervakan e vergaderen we nog 3 keer en daarbij kijken we alweer naar het nieuwe
schooljaar, waarin er ook weer plaats is voor nieuwe OC leden.
Kom jij ons OC-team versterken? We kunnen je hulp en enthousiasme goed gebruiken!
Vraag je je af of het wel in je agenda past om OC-lid te zijn?
Aan het begin van het schooljaar worden alle taken (o.a. schoolfotograaf, schoolreis, sint, kerst,
projectweek, kleuterfeest, pasen, sportdag, A4d, zomerfeest) verdeeld.
Iedereen kiest wat hij/zij leuk vindt en wat qua ming het beste in ieders persoonlijke gezinsagenda past.
Je neemt dan 2 onderdelen gedurende het hele schooljaar voor je rekening, samen met nog 2 andere
OC-leden.

In deze werkgroepen sluiten ook telkens 2 leerkrachten aan. Vele handen maken licht werk.
Voorbeeld: je kiest voor de werkgroep schoolfotograﬁe in september en je kunt helpen in maart bij de
paas-ac viteit. Zo weet je al jd ver vantevoren op welk moment jouw hulp gevraagd wordt.
Ook liggen alle OC-vergaderdata (8 x een uurtje) voor het gehele schooljaar vast.
Ben je geïnteresseerd? Wil je ook een steentje bijdrage aan leuke activiteiten op school? Meld je dan aan
bij onze gezellige OC!
Heb je nog andere vragen? Of wil je een keer een vergadering bijwonen?
Stuur ons gerust een berichtje via oc@debronsoest.nl of spreek ons aan op het schoolplein. (Wie wij
zijn? Bekijk onze foto’s op de website van school).
Training voor groep 7 en 8
Wij, Annemieke de Jong en Linda Oskam willen graag weer een training Rots & Water en Meer bij u
onder de aandacht brengen. Dit keer speciaal bedoeld voor kinderen die de overgang maken van groep 7
naar groep 8 en kinderen die de overgang maken van groep 8 naar de middelbare school.
De training zal in het teken staan van de volgende onderwerpen:
· Hoe ga je om met groepsdruk
· Hoe ga je om met sociale media
· Hoe leer je eigen keuzes maken en deze uit te dragen
· Hoe kom je voor jezelf op
· Hoe vergroot je je zelfvertrouwen
De training start op donderdagmiddag 17 mei van 15:45-16:45 in de gymzaal De Driesprong te Baarn
Meer informa e over de training kunt u vinden op onze websites.
Neem gerust contact met ons op voor informa e, vragen of overleg.
Met vriendelijke groet,
Annemieke de Jong en Linda Oskam
Annemieke de Jong
www.ceb4kids.nl
06-41310210

Linda Oskam
www.lindaoskam.nl
06-22964329

