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Agenda 
04-06-2018            Avondvierdaagse 
04-06-2018            Groep 7 gaat op de fiets naar de slootles. 
05-06-2018            Avondvierdaagse 
06-06-2018            Avondvierdaagse 
06-06-2018            Groep 3 en 4 brengen een bezoek aan HazArt. Wie woont of werkt waar? 
07-06-2018            Avondvierdaagse 
08-06-2018            Studiedag alle leerlingen zijn vrij 
11-06-2018            Start Cito toetsen 
13-06-2018            OC vergadering 
15-06-2018            Klassenfeest groep 6 en 7 
15-06-2018            Groep 8 gaat naar het Talentenlab in Utrecht 
15-06-2018              De volgende Nieuwsbron komt uit  
 
 
Welkom aan onze nieuwe leerlingen 
Afgelopen �jd is er weer een aantal nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Milo en 
Ninthe en wensen hen en hun ouders een fijne �jd op de Bron toe! 
 
Cito 
Woensdag kwam de uitslag van de Cito Eindtoets binnen, waaraan alle 27 kinderen uit groep 8 hebben 
meegedaan. Groep 8 hee� een standaardscore van 538,9   behaald. Het landelijk gemiddelde is dit jaar 
534,9. Ook kwam de uitslag van de Cito Entreetoets van groep 7 binnen. Zij haalden een score van 122,5 
bij een landelijk gemiddelde van 121,1. Dit zijn mooie cijfers. Ruim boven het landelijk gemiddelde en 
zeker zo belangrijk, uitslagen die bij de meeste gevallen in de lijn der verwach�ngen liggen. Deze 
resultaten krijg je niet zo maar, daar is veel voor nodig en dat gebeurt in elk gezin, in elke klas, vanaf 
groep 1. Daar mogen we best even tevreden bij s�l staan! 

Privacywet 
Omdat afgelopen vrijdag de nieuwe privacywet AVG in werking is getreden, hee� u van ons een 
formulier gekregen waarop u moest aangeven waar u wel of geen toestemming voor gee�. Velen 
van u hebben aangegeven geen foto’s van hun kind op Facebook te willen en daarom hebben wij 
besloten aan het eind van dit schooljaar te stoppen met het gebruik van Facebook. 
We zijn ermee bezig de groepspagina op de website, met ingang van het nieuwe schooljaar af te 
schermen met een code en alleen ouders van de groep een inlog te verstrekken. U als ouder zullen 
we elk jaar toestemming vragen om foto’s van uw kind te plaatsen op deze afgeschermde 
groepspagina. U zult hierover verder geïnformeerd worden zodra dit goed geregeld is. Door die 
nieuwe wet zult u ook geen achternamen meer aantreffen in de nieuwsbronnen. 
Zoals u merkt hee� deze nieuwe wet veel consequen�es. We proberen hierin zo duidelijk mogelijk te 
zijn. Mocht u vragen hebben, kunt u ons al�jd aanspreken. 
 
Groepsverdeling 
Voor volgend schooljaar is de groepsverdeling bijna rond. Er moeten nog een paar gesprekken 
plaatsvinden maar dan is er duidelijkheid. In de volgende nieuwsbrief zullen we deze groepsverdeling 
dan ook bekend maken aan u. Wel kunnen we alvast vertellen dat we volgend jaar een 
onderwijsassistente binnen ons team kunnen verwelkomen die  extra handen kan bieden waar nodig. 
 
 



 
 
Studiedag 
Op 8 juni zijn alle kinderen vrij en hee� het team een studiedag. Wij zullen met elkaar die dag 
gebruiken om het volgend schooljaar alvast voor te bereiden. De kinderen zullen ook zeker blij zijn met 
deze dag vrij omdat een groot aantal van hen de avondvierdaagse hee� gelopen. 
 
Kika Recyclebox 
Met de inzameling via de recyclebox hebben we een mooi bedrag van € 1040,00 aan KIKA 
kunnen doneren mede dankzij u! In de bijlaga kunt u lezen wat er met deze dona�e 
gedaan wordt. 
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun. 
 
 
 
Praktijkexamen verkeer 
Op woensdag 30 mei jl. zijn alle kinderen van groep 7 geslaagd voor het prak�jkexamen verkeer. In april 
hadden zij al het landelijk theorie examen afgelegd. Wij zijn trots op de groep!!  
 
 
 
 


