
           Nieuwsbron   
               28 september 2018  

 
Agenda 
 
03-10-2018       Start Kinderboekenweek 
03-10-2018       Voetbaltoernooi groep 5 en 6 
05-10-2018       Dag van de Leraar 
10-10-2018            Voetbaltoernooi groep 3 en 4 
11-10-2018       OC vergadering 
12-10-2018            Volgende Nieuwsbron komt uit 
 
 
Opbrengst sponsorloop cliniclowns 
Zoals beloofd zouden wij u in deze Nieuwsbron de opbrengst bekendmaken van de 
sponsorloop die we in de jubileumweek gehouden hebben. We zijn heel trots op al 
onze leerlingen omdat zij met elkaar het mooie bedrag van  € 5767,35   bij elkaar 
hebben gelopen voor de Cliniclowns! Op 4 oktober zullen wij ‘s middags de cheque 
overhandigen. 
 
Nieuws uit het team 
Zoals u ongetwijfeld al gehoord hee� is juf Liselo�e op 3 september trotse moeder geworden van  Evelijn 
Leonora . Wij feliciteren Liselo�e en Roël met hun dochter en 
wensen hen heel veel geluk met elkaar! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
AVG foto’s ouders 
Zoals u inmiddels weet hebben we te maken met een nieuwe wet op de privacy (AVG wet) In dit kader 
willen wij ook u vragen terughoudend te zijn met foto’s die u maakt van schoolse ac�viteiten. Foto’s van 
bijv. een vossenjacht van school waar kinderen en leerkrachten zichtbaar in beeld zijn, die geplaatst 
worden zonder toestemming op een Facebookpagina, is in strijd met deze nieuwe wet. Wanneer u met 
andere ouders uit de groep een app groep hee�, zal de leerkracht hier niet bij aansluiten. De 
verantwoordelijkheid van het doorsturen van foto’s van leerlingen ligt hierdoor bij u als ouder. Wanneer 
u van alle personen op de foto toestemming hee� de foto te delen via social media, is dit natuurlijk geen 
probleem.  
Ook voor ons is het nog zoeken hoe wij binnen deze nieuwe we�elijke kaders moeten handelen. 
Wanneer wij aanpassingen moeten doen, houden we u hiervan op de hoogte. 

 
 

 
 



 
 
          Kinderboekenweek 

 
Kom erbij, kom erbij!  

 
Voor hem en haar, voor jou en mij  

We sluiten niemand buiten 

Dus sluit je bij ons aan 

Want niemand, niemand, niemand 

Hoeft alleen te blijven staan 

Nog even en de jaarlijkse Kinderboekenweek gaat weer van start. Anderhalve week lang leesplezier op 
De Bron! Het thema dit jaar is 'Kom erbij!' Vriendschap staat hierbij centraal. 

 
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen een uitnodiging meegekregen met daarop informa�e over alle 
ac�viteiten in deze week. 
Nog even in het kort: 
Woensdag 3 oktober, om 08.30 uur openen we de kinderboekenweek op het plein. Hierbij mag iedereen 
gekleed komen zoals hij/zij zelf wil. 
Dinsdag 9 oktober, om 08.30 uur organiseren we een 'kom erbij!' moment. Ieder kind mag iemand 
uitnodigen om samen een half uur mee te lezen. Opa, oma, vader, moeder, oom, tante enz.  
Woensdag 10 oktober, 12.15 uur is het �jd voor de boekenmarkt, georganiseerd door de Bruna in Soest. 
Leveren jullie ook je bonnetjes van deze winkel in op school, zodat wij weer mooie nieuwe boeken 
kunnen kopen? Bedankt! 
Ouders van de onderbouw (gr. 1-3) kunnen met hun kind vanaf half 1 samen naar de boekenmarkt in de 
hal te lopen. De midden/bovenbouw mag vanaf 12.15 uur zelf naar de boekenmarkt toe, ouders zijn 
hierbij natuurlijk ook van harte welkom.  
Vrijdag 12 oktober vindt de finale van de voorleeswedstrijd plaats. Wie is de beste voorlezer van De 
Bron? 
We wensen iedereen veel leesplezier! 

 
Gruiten  
Vanaf 14 november doen wij weer mee met het schoolfruitprogramma.  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een ini�a�ef van de Europese Unie, het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innova�e, het Productschap 
Tuinbouw, het Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten. 
Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten 
en fruit in de klas: het ‘gruiten’. De kinderen krijgen hiervoor op 3 vaste dagen 
in de week (de ‘gruitdagen’) gedurende 20 weken een por�e groenten of fruit 
uitgereikt �jdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Deze 
groenten- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie 
en Schoolfruit. 
Onze drie vaste gruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze gruitdagen hoe� u dus 
geen pauzehap mee te geven.  

           Op de deur zullen wij per week aangeven wat er aangeboden wordt op welke dag. Mocht uw kind dit 
           echt niet lusten of het groente of fruit om een andere reden niet kunnen eten, wilt u dan zelf een stuk  
           fruit of groente meegeven naar school? 
 

 
 



 
 
Vertrouwenspersoon 
Ondanks alle goede bedoelingen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets dat met de school 
te maken hee�. Waar veel gebeurt, kunnen kleine of grote conflicten ontstaan. Wij hopen samen met u 
hier goed mee om te gaan. 
Het is belangrijk om op �jd met de leerkracht van uw kind over uw onvrede te praten. Het is nog wel 
eens verhelderend om het probleem van verschillende kanten te bekijken. Als u er met de leerkracht niet 
uitkomt, kunt u een afspraak met de directeur maken. Het werkt vaak pre�ger als u dit ook bij de 
leerkracht meldt. In overleg met de directeur kan er gekeken worden of er een oplossing te vinden is. Als 
die oplossing niet te vinden is, kunt u de volgende weg bewandelen: 
U gaat naar de contactpersoon van de school en legt het probleem aan haar voor. 
Ber�ne Boogaard (moeder van Emma uit groep 6 en Levi uit groep 1/2 A ) hee� deze taak op zich 
genomen. Ook kunt u haar mailen: contactpersoon@debronsoest.nl  
Zij kan u verder helpen op schoolniveau of u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de 
S�ch�ng. 
 
 


