Nieuwsbron
31 augustus 2018
Wat was het ﬁjn om iedereen weer te kunnen begroeten na de zomervakan e! We hopen natuurlijk dat
de kinderen en u in de vakan e weer genoeg energie hebben opgedaan. Dit schooljaar zijn we gestart
met een nieuw kunstgrasveld en extra duikelrek. De kinderen zijn er heel blij mee!
Een speciaal welkom voor de nieuwe leerlingen op onze school: Daan, Marlijn, Gigi, Lo e Lou, Sanna,
Robyn Jane, Ralph en Renske.
Wij wensen hen en hun ouders een hele ﬁjne jd op onze school!
Ook heten we twee nieuwe juﬀen van harte welkom op De Bron. Verderop in deze Nieuwsbron stellen zij
zich aan u voor.
De ABC-gids, de jaarplanning en de jubileumﬂyer zijn inmiddels mee met uw kinderen.
Mochten er data bijkomen of veranderen, houden we u via de nieuwsbrief of de mail hiervan op de
hoogte.
Indien u vragen hee of er onduidelijkheden zijn, kunt u al jd even binnenlopen.
Met elkaar kijken we uit naar een jaar waarin we ons 40-jarig jubileum vieren, een boel gaan leren, leuke
ac viteiten gaan ondernemen en hopelijk weer heel veel plezier zullen hebben!
Het team van De Bron wenst iedereen een goed schooljaar toe!
Agenda
04-09-2018
05-09-2018
06-09-2018
10-09-2018
11-09-2018
14-09-2018
14-09-2018

Startgesprekken
OC vergadering
Startgesprekken
Start Jubileumweek
Schoolfotograaf
Jubileumfeest met groot optreden van onze leerlingen!
Volgende Nieuwsbron komt uit

Even voorstellen
Mijn naam is Pien Jasperse en ik ben 23 jaar oud. Ik woon in Soest en ik heb de
opleiding onderwijsassistent afgerond toen ik ach en jaar oud was. Ik ben met
veel plezier gaan werken in de kinderopvang. Na een aantal jaar begon het toch
weer te kriebelen en wilde ik terug het onderwijs in. Op de Bron kwam de
vacature onderwijsassistent vrij en heb ik dit met beide handen aangegrepen.
Tijdens mijn opleiding als onderwijsassistente heb ik stage gelopen op de Bron
met heel veel plezier, de school voelt dus al erg vertrouwd. Ik heb er erg veel zin
in om deze uitdaging aan te gaan!
Groetjes, Pien Jasperse
Via deze weg stel ik mij graag even aan jullie voor.
Mijn naam is Marije Plan nga en tot de kerstvakan e sta ik op donderdag en vrijdag in
groep 5 waar ik veel zin in heb. Ik werk al voor een langere jd in het onderwijs en heb op
verschillende scholen in Amsterdam en Soest met veel plezier les gegeven. Ik woon
inmiddels alweer en jaar in Soest en heb twee puberzonen.
Naast het lesgeven speel ik graag piano, geef ik yogalessen, loop ik veel hard met mijn hond
Flip door het bos. Verder ben ik veel in musea te vinden en dol op dansen.

Hallo! Mijn naam is Inger Toonen, ik ben 22 jaar en ik woon in BunschotenSpakenburg. Voorheen heb ik vier jaar SPH gestudeerd in Leeuwarden en na
afgestudeerd te zijn leek de PABO mij een passende en leuke aanvulling.
Momenteel ben ik een tweede jaars deel jd PABO studente aan de Marnix in
Utrecht. Komend schooljaar kom ik stage lopen op De Bron, elke dinsdag ben ik te
vinden in groep 1-2A bij juf Matanja. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar!
Jubileumweek
In de week van 10 t/m 14 september vieren wij op De Bron ons 40-jarig jubileum!
De hele week zal in het teken staan van gezellige ac viteiten. Maandag wordt de week feestelijk
geopend door hoog bezoek…
Zoals u in de jubileumﬂyer hee kunnen lezen, organiseren wij op woensdag 12
september een vossenjacht. Het is de bedoeling dat de kinderen in groepjes,
onder begeleiding van een ouder en een leerling uit groep 8, verschillende
“vossen” gaan zoeken in de wijk. Tijdens deze ochtend zijn er ook diverse Oud
Hollandse spelletjes op het schoolplein te doen. Voor deze spelletjes zijn wij
nog op zoek naar de volgende materialen:
● 2x een sjoelbak
● blikken zonder e ket
● 2x een skippybal
● 2 wi e lakens
Mocht u iets van dit lijstje hebben, horen wij dit graag via de mail van
m.vanamstel@debronsoest.nl, s.gros@debronsoest.nl en w.kruithof@debronsoest.nl.
Vrijdag 14 september sluiten wij de jubileumweek af met een spe erend feest waarbij alle kinderen een
voorstelling geven. De voorstelling start om 16.30. U bent om 16.15 welkom op het plein.
De ouders die zich hebben opgegeven voor het eten, zullen hiervoor donderdag 13 september de
consump ebonnen ontvangen.
Informatieavond en startgesprekken
Op 4 en 6 september zijn de startgesprekken voor alle groepen. De meeste ouders hebben zich al
ingeschreven op de inschrijﬂijsten die in de centrale hal liggen. Voor deze gesprekken zijn vanaf groep 3
ook de kinderen uitgenodigd. Het doel van dit gesprek is dat de leerkracht informa e krijgt van u als
ouder en van het kind zelf waardoor het lesgeven op maal afgestemd kan worden op de
onderwijsbehoe en van de leerlingen.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 11 september komt Sgoolfotograﬁe op 1 dag met 2 schoolfotografen naar onze school.
Kledingadvies van de schoolfotograaf: vrolijke, kleurrijke kleding voor een extra mooi resultaat. Het
wordt afgeraden om wi e of hele donkere kleding te kiezen.
Direct na school jd is er ook de mogelijkheid om een foto te laten maken van
uw kind samen met broertjes/zusjes die nog niet, of niet meer, op onze school
zi en.
Vanaf vrijdagmiddag 7 september hangen er twee intekenlijsten bij de
hoofdingang, waarop u zich kunt aanmelden voor deze extra broertjes/zusjes
foto.
U kunt hiervoor op de lijst alleen opvolgend een jdsblok van 5 minuten
reserveren, vanaf 15.15u.

TSO betaling
Afgelopen week zijn er nog veel aanvragen binnen gekomen voor het overblijven. Vriendelijk willen wij u
verzoeken het verschuldigde bedrag 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.

