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                    Zoals een boot heel langzaam 

                    achter de horizon verdwijnt 

                    Zo hebben wij de laatste jaren 

                    stap voor stap 

                    afscheid van je moeten nemen 

                    wat blijft zijn onze herinneringen 

  
  
  
 
 
          Beste ouders/verzorgers, 
 

In de meivakan�e hebben wij u het verdrie�ge bericht moeten mededelen van het overlijden van 
JanDavid van der Vlies.  
Met elkaar hopen we dit grote verlies een plek te kunnen geven en ons daarmee JanDavid al�jd te 
blijven herinneren als een zeer betrokken en zorgzame vader die we enorm zullen missen! 
Wij wensen Judith, Levi, Jisca en Lucas heel veel kracht en sterkte toe! 
 
Judith en haar kinderen willen iedereen die op wat voor manier dan ook meegeleefd hee� heel erg 
bedanken. Uit alles wat gezegd en geschreven is blijkt voor hen hoe u JanDavid hee� gekend en wat hij 
voor u hee� mogen betekenen. 
 
Vaya con Dios 
 

 
 
 
Agenda 
21-05-2018             Tweede pinksterdag. Alle leerlingen zijn vrij 
22-05-2018        Opnamedag voor het promo�efilmpje van de school 
23-05-2018             Sportdag groep 1-8 bij AV Pijnenburg 
25-05-2018             Opening op het plein van De Grote Rekendag 
30-05-2018             Prak�jkexamen verkeer groep 7 
30-05-2018        Voorlopige adviesgesprekken groep 7 
31-05-2018             Groep 5A en 5B gaan naar het Gagelgat voor een imkerles 
01-06-2018             Groep 5A en 5B hebben een slootles aan de Eem 
01-06-2018        Voorlopige adviesgesprekken groep 7 
01-06-2018             De volgende Nieuwsbron komt uit  
 
 



 
 
Welkom aan onze nieuwe leerlingen 
Afgelopen �jd is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Rick Sesink en 
wensen hem en zijn ouders een fijne �jd op de Bron toe! 
 
Personale zaken 
Zo in de eerste week na de meivakan�e kunnen we u een leuk bericht melden. 
Juf Liselo�e is zwanger en verwacht in september haar eerste kindje. Hierbij 
feliciteren wij Liselo�e en haar man met dit mooie nieuws  en wensen hen een 
goede zwangerschap toe!  
 
Formatie 
We zijn achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend 
schooljaar.  We hopen u in de volgende Nieuwsbron de forma�e bekend te 
kunnen maken. U zult begrijpen dat dit al�jd weer een enorme puzzel is en dat proces willen we 
nauwkeurig volgen.  
 
Grote Rekendag 
Zoals u weet hebben wij De Grote Rekendag verplaatst naar 25 mei a.s. Dit is een dag die helemaal in het 
teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is 
veel meer dan sommen maken in je werkboek! Het thema van deze dag is ‘De school als pakhuis’. De 
kinderen gaan systema�sch nadenken �jdens ac�viteiten zoals: 

● inventariseren 
● stapelen 
● verplaatsen 
● coderen 

De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om 
plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of 
containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze 
handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de 
kinderen schema�seren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situa�e die zij aan 
het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Volvo Ocean Race 
Via het lesprogramma 'Proef de Zee' belee� groep 8 de Volvo 
Ocean Race op school. Maar ook buiten de klas kunnen de 
leerlingen ervaren hoe mooi de watersport is! Hoe leuk is het 
als je zelf een bootje gaat bouwen én deze te water laat 
�jdens de finish van de Volvo OceanRace in Den Haag? 
Groep 8 doet mee aan dit event. Het ‘BouwJeBootje’ 
bouwpakket bestaat uit het benodigde hout (op maat 
gefreesd), schroeven, lijm, verf, een peddel en een complete 
bouwbeschrijving volgens het ‘BouwJeBootje’ principe. Het 
eindresultaat is een roeiboot van 2,35m en 23 kg, geschikt 
voor 2 kinderen. Door de vast gemonteerde bokwielen is de 
boot eenvoudig te verplaatsen. Woensdag 27 juni wordt 
groep 8 op het strand van Scheveningen verwacht voor een spe�erende terwaterla�ng van de bootjes!! 
Mocht u groep 8 willen helpen met het bouwen van deze bootjes, dan kunt u contact opnemen met Juf 
Willeke. 

 



Speelhuisje vernieuwd 
De afgelopen weken hebben vier vaders/ouders, Wilbert Bakker, Ruben Linders, Peter Versluis en Remi 
van de Pol (Schildersbedrijf Remi van de Pol) het speelhuisje in de zandbak flink onder handen genomen. 
Afgelopen maandag hebben de kleuters het nieuwe speelhuisje officieel geopend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens alle kinderen, super bedankt voor jullie inzet !!! 


