Nieuwsbron
14 september 2018

"Wat een feestweek!"
Deze week vierden we ons 8e lustrum, de 40e verjaardag van De Bron.
Het was elke dag feest, van maandag tot en met vrijdag, van groep 1 tot en met groep 8, we hebben
genoten met z'n allen!
Er was elke dag wel iets te doen op school, in het verslag volgt een greep uit alle 'lustrumlol'!
Agenda
17-09-2018
18-09-2018
19-09-2018
19-09-2018
20-09-2018
26-09-2018
26-09-2018
28-09-2018

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Voetbaltoernooi groep 7
Groep 8 bgint om 10.30 uur
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Voetbaltoernooi groep 8
Volgende Nieuwsbron komt uit

Kamp
Het is bijna zover! Maandag gaat groep 8 op de ﬁets naar Amerongen.
De accommoda e van het CJV YMCA Buitencentrum De Blauwe Schuur, ligt centraal gelegen in
gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de voet van de Amerongse Berg. Het complex grenst direct aan de
bossen waar leuke ac viteiten plaats gaan vinden. Juf Willeke en juf Valerie gaan ook gezellig mee op
kamp. We wensen groep 8 een gezellig en spor ef kamp toe!
Oortjes voor het chromebook
Gisteren hee uw kind nieuwe oortjes gekregen voor het werken met het chromebook. De oortjes zi en
in een doosje zodat de kinderen deze na gebruik ook weer netjes op kunnen bergen. Uw kind krijgt de
oortjes eenmalig, mochten de oortjes kwijt raken of stuk gaan, dan kunt u zelf voor een vervangend paar
zorgen of uw kind ontvangt voor € 2,50 een nieuw paar.

Dag van de scheiding
Vandaag 14 september is de Dag van de scheiding. Wij
hebben vanmorgen een rugzakje vol informa e over
scholen & scheiden, net als 15 andere basisscholen in
Nederland, in ontvangst genomen. Eén op de vijf
basisschoolleerlingen hee te maken met ouders die uit
elkaar gaan. De laatste jd krijgen we op school steeds
vaker berichten van ouders die besloten hebben te gaan
scheiden. Daarom vinden wij het belangrijk om scheiden
op school bespreekbaar te maken. Wij kunnen zeker de
handva en gebruiken die ons door dit project geboden
worden zodat we de kinderen nog beter kunnen
ondersteunen.
Voor meer informa e: www.zorgeloosch.nl

Verslag Jubileumweek
Maandag werd de week feestelijk geopend door Maxima. Rebecca en Lisa stonden de koningin al op te

wachten met een mooi boeketje bloemen.
Groep 8 had voor deze opening twee jubileumborden gemaakt welke de koningin kon onthullen.
‘s Middags kwamen twee leerlingen van Het Element samen met hun docent 7 heerlijke slagroomtaarten
bezorgen. Wat een feest, gezellig met z’n allen op het plein een taartje eten.

Na de taart maakten we nog een foto van alle kinderen met hun nieuwe rugzak om.

Dinsdag stond in het teken van de schoolfotograaf. Alle kinderen zijn mooi op de foto gezet!

‘s Middags hebben we met de hele school nog een heel bijzondere foto gemaakt. Met alle kinderen
stonden we in een vorm van een hele grote 40 op het plein.

Woensdag was de dag van de Vossenjacht! Alle kinderen gingen in groepjes fana ek op zoek naar alle
vossen. Op het schoolplein waren allerlei leuke spelletjes te doen en wat lekkers te snoepen en te
drinken. De kinderen en vossen hebben genoten!

Donderdag stonden alle kinderen in de startblokken om zoveel mogelijk rondjes te rennen om een

mooi bedrag op te halen voor de Cliniclowns. Twee weken geleden hee een ambassadeur van de
Cliniclowns enthousiast het belang van het werk van CliniClowns aan de kinderen uitgelegd en zijn de
kinderen ac ef op zoek gegaan naar zo veel mogelijk gulle sponsors. Dat is gelukt! Opa’s, oma’s, buren,
vrienden en familie steunen de presta e. Jaarlijks zorgen 70 speciaal opgeleide CliniClowns voor
aﬂeiding en plezier bij meer dan 90.000 zieke en
gehandicapte kinderen in ziekenhuizen, thuis, op
scholen, bij instellingen en online. De opbrengst
van onze spor eve presta es komt geheel ten
goede aan het bijzondere werk van CliniClowns.
Met dit geld laat CliniClowns nog meer kinderen
lachen en even vergeten dat ze ziek zijn. Alle
kinderen hebben zich voor de volle 100% ingezet.
De opbrengst maken wij in de volgende
Nieuwsbron bekend.

Vrijdag

Time flies when you're having fun: de laatste dag van de feestweek alweer.
We kunnen terugkijken op een al heel geslaagde week met het feest nog voor de boeg!
Lieve kinderen, ouders en andere belangstellenden, namens het hele team: dank voor alle gezelligheid,
betrokkenheid en complimenten. Dat waarderen wij enorm!

