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Agenda 
19-06-2018           Groep 5 en 6 bezoeken Cabrio voor een concert, zij hebben deze dag een con�nurooster  
19-06-2018           Groep 1-2C hee� een high tea, juf Violet is klaar met haar stage  
22-06-2016           Workshop schaken groep 5 t/m 8  
29-06-2018           De volgende Nieuwsbron komt uit  
03-07-2018           Schoonmaakavond 
 
 
Groepsverdeling volgend schooljaar 
Ieder jaar is het weer een hele puzzel maar we zijn eruit! De groepsverdeling van volgend jaar is klaar.  
Het team van de Bron zal volgend jaar versterkt worden met een onderwijsassistent! Vanuit de overheid is 
er extra geld vrij gekomen voor het verlagen van de werkdruk op de onderwijsvloer. Wij hebben ervoor 
gekozen om hier een full�me onderwijsassistent voor aan te nemen. Pien Jasperse komt volgend jaar ons 
team versterken. Wij wensen Pien natuurlijk veel plezier en succes op De Bron! Onderstaand ziet u de 
verdeling van leerkrachten over de groepen. De ouders van de kleutergroepen krijgen als bijlage ook de 
lijst met de groepsverdeling. 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 
1-2A Matanja Matanja Matanja/Marion Marion Marion 
1-2B Judith S. Judith S. Sanne Sanne Sanne 
1-2C Janneke Janneke Judith K. Judith K. Judith K. 
Groep 3 Simone Simone Simone Simone Simone 
Groep 4 Valerie Valerie Valerie Valerie Valerie 
Groep 5 Janine Janine Janine Hiltje /Liselo�e Hiltje/Liselo�e 
Groep 6A Anja Anja Anja Anja Anja 
Groep 6B Marianne Marianne Marianne Marianne Marianne 
Groep 7 Wendy Wendy Wendy Mariska Mariska 
Groep 8 Willeke Willeke Willeke Willeke Willeke 
 
Juf Liselo�e zal haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof opnemen en komt na de kerstvakan�e weer 
terug op donderdag en vrijdag. Op vrijdagmiddag zal Juf Sanne voor groep 6B staan zodat juf Marianne 
haar ICO-taken kan uitvoeren. 
(ICO = interne opleidingscoördinator ) 
 
Juf Violet rondt dinsdag 19 juni a.s. haar lio-stage af. Dinsdagmiddag neemt zij afscheid van haar groep. Na 
de zomervakan�e start zij als leerkracht op een basisschool in Maartensdijk. We willen Violet hartelijk 
bedanken voor haar inzet op De Bron en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan!! 
 
Promotiefilm 
Vol trots wijzen we u op het promo�efilmpje wat sinds vandaag op de website staat! U kunt dit filmpje 
bekijken op  onze website . 
 

 

https://www.debronsoest.nl/


 

Avondvierdaagse 
Het waren weer 4 onvergetelijke wandeldagen. Dit jaar was 
het prach�g weer en konden we alle dagen van start. 
Namens het team willen wij de OC en alle meelopende 
ouders hartelijk bedanken voor de inzet. Het was weer een 
waar feestje!! 

Schoolshirts 
Bij de avondvierdaagse hebben we gemerkt dat we een flink 
aantal volwassen- en kindershirts missen. Wilt u thuis nog 
eens kijken of u misschien nog shirts hee�. We willen u 
vriendelijk vragen om alle shirts die nog thuis zijn z.s.m. in te 
leveren. Bij de gevonden voorwerpen staat een bak waar u 
ze in kunt doen. 

Overblijven (TSO)  
Als bijlage bij deze Nieuwsbron tre� u het invulformulier aan voor het overblijven van volgend schooljaar. 
Wij willen u vriendelijk verzoeken dit formulier in te vullen indien u hiervan gebruik wilt maken. De 
kinderen krijgen dit formulier vandaag ook op papier mee. Het ingevulde formulier kunt u tot 6 juli 
inleveren bij de leerkracht. Wij kunnen dan de inzet van de overblijfmedewerkers gaan organiseren. Bij het 
formulier zit ook de brief waarop de bedragen vermeld staan en de betalingsgegevens. Wilt u het geld 
voor aanvang van het nieuwe schooljaar overmaken? Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Jubileum 
Hieperdepiep hoera! In de septembermaand vieren we ons 40-jarig bestaan!! 
Dát wordt een mooi feestje, maar liefst een hele week lang! Hoe, wat, waar en wanneer 
precies? U leest er alles over in de eerste Nieuwsbron van het nieuwe schooljaar.  
Alvast een paar data voor in uw agenda;  
Maandag 10 september,  opening feestweek om 08.30 uur 
Vrijdag 14 september,    feestavond van 17.00 tot 19.00 uur  
 

Vakantiebieb app 
Download de Vakan�ebieb app, voor een zomer vol leesplezier! De Vakan�eBieb is weer te downloaden: 
een app met leespakket bestaande uit romans, thrillers en jeugdboeken voor de zomer. Vanaf 1 juni is de 
Vakan�eBieb al open voor de jeugd, en in juli zijn de volwassenen ook aan de beurt. De Vakan�eBieb 
loopt t/m 31 augustus. De App is beschikbaar voor Apple en Android. De Vakan�eBieb biedt een leuk 
leespakket voor het hele gezin met: romans, thrillers en kinderboeken. Met bekende auteurs en goede 
�tels. Makkelijk mee te nemen. Kinderen in de lee�ijd van 6 t/m 9 jaar kunnen bijvoorbeeld ‘Op en top 
Ellie en Nellie’ lezen van Rindert Kromhout of ‘Nog een mop van Erik van Os’. Voor kinderen tussen 9 t/m 
12 jaar is er o.a. ‘Ik en de rovers’ van Siri Kolu of ‘De gruwelijke generaal’ van Jozua Douglas.  
 
 
 


