Nieuwsbron
29 juni 2018
Agenda
03-07-2018
03-07-2018
05-07-2018
09-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
11-07-2018
13-07-2018
13-07-2018

Schoonmaakavond vanaf 18.30 uur
Groep 8 gaat naar een Experience Day in Maarssenbroek
Musical groep 8
Rapport 2 gaat mee naar huis
Groep 8 glijdt de school uit 12.00 uur
Wisseluurtje 13.15 uur kennismaking met de nieuwe juf
Juﬀendag
De laatste Nieuwsbron van dit schooljaar komt uit
Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de zomervakan e.

Personele zaken
In de vorige Nieuwsbron hebben wij u de groepsverdeling van komend schooljaar doorgegeven. Echter is
er afgelopen week iets veranderd. Juf Hiltje zal volgend jaar niet starten in groep 5. Hiltje hee een
nieuwe baan gevonden in Nunspeet, waar zij in februari met haar gezin naar toe is verhuisd. Wij
bedanken Hiltje voor haar inzet op de Bron en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan!
Zoals u begrijpt is er nu een vacature ontstaan in groep 5 die we hopelijk snel kunnen invullen. Komende
week zijn er gesprekken gepland met mogelijke nieuwe collega’s.
Gisteren hee juf Valerie haar Pabo opleiding oﬃcieel afgesloten. Wij feliciteren Valerie met haar
diploma en wensen haar veel succes en plezier bij ons op school!
TSO betaling
Twee weken geleden hee u een brief ontvangen over het overblijven voor komend schooljaar.
Vriendelijk willen wij u verzoeken het verschuldigde bedrag voor 20 augustus over te maken op
rekeningnummer NL56 INGB 0007775405 t.n.v. Inzake de Bron onder vermelding van de naam en groep
van uw kind(eren). Wanneer u gebruik wenst te maken van gespreide betaling, wilt u dit dan even
doorgeven aan de direc e? Voor komend schooljaar gelden de onderstaande vaste tarieven:
1 vaste dag overblijven kost € 75,00.
2 vaste dagen overblijven kost € 150,00.
3 vaste dagen overblijven kost € 225,00.
Vakantierooster volgend schooljaar (2018-2019)
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Studiedagen 2018-2019:
Woensdag 26 september 2018
Maandag
29 oktober 2018
Vrijdag
22 februari 2019
Maandag
25 maart 2019
Vrijdag
7 juni 2019

Schoonmaakavond
Dinsdag 3 juli a.s. is er vanaf 18.30 uur een schoonmaakavond gepland.
Fijn wanneer we met elkaar de school weer spik en span kunnen maken
na een jaar intensief en enthousiast werken. Bij de kleuters worden o.a.
spelletjes en puzzels afgenomen, in de bovenbouw krijgen de stoeltjes
en tafels een grote beurt.
Fijn als u ons hierbij kunt helpen, u kunt zich aanmelden bij de leerkracht
van uw kind.
Gevraagd
Wij sparen plas c doppen van water- en frisdrankﬂessen, helpt u mee?
Bij de kleuters missen wij erg veel ondergoed, mocht uw kind ondergoed geleend hebben wilt u dit dan
zo snel mogelijk weer mee naar school geven?
Alvast bedankt!
Boten te Koop !!
Bericht van groep 8
Wij, groep 8 van basisschool De Bron, hebben meegedaan aan het project “Bouw je bootje”. We hebben
vier prach ge boten die we woensdag 4 juli om 12.30 uur willen veilen vanaf € 100,- per stuk.
De opbrengst komt ten goede aan onze school. Hopelijk zien we u woensdag!!
U kunt ook al eerder komen kijken.
Met vriendelijke groet,
Groep 8 van basisschool De Bron

