
           Nieuwsbron   
                  12 oktober 2018 

 
Agenda 
19-10-2018    Groep 8 naar de boerderij 
22-10-2018    Herfstvakan�e t/m 26 oktober 
29-10-2018        Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij 
01-11-2018        Groep 6B gaat naar de kinderboerderij 
02-11-2018        De volgende Nieuwsbron komt uit  
 
Welkom aan onze nieuwe leerlingen 
Afgelopen �jd is er weer een aantal nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Thijs en 
Milan en wensen hen en hun ouders een fijne �jd op de Bron toe! 
 
Personele zaken 
Mijn naam is Feline Bonneau en ik ben 21 jaar. Op dit moment studeer ik aan de 
Marnix academie in Utrecht en zit ik in het 1e jaar. Ik ga het eerste half jaar stage lopen 
in groep 6b en heb er heel veel zin in. Ik kijk er naar uit om met de kinderen te gaan 
werken en ervaring op te doen in deze gezellige groep. 
Mijn twee grootste hobby's zijn skiën en dansen. Ik wil de kinderen hier wat van bij 
brengen en mijn passie voor deze sporten delen! Ik hoop dat jullie hierdoor een beeld 
van mij hebben gekregen, uiteraard zullen de kinderen van groep 6b mij nog beter 
leren kennen. 
 
29 oktober geen les 
Maandag na de herfstvakan�e hee� het team een lesvrije dag. We gaan met alle medewerkers 
werkzaam binnen PCBO Baarn en Soest naar het Bomencentrum in Baarn en hebben daar een 
studiedag. De kinderen hebben een dagje extra vakan�e. 
 
Vanuit de Oudercommissie (OC): 
 We zi�en alweer in de 7 e  week van het nieuwe schooljaar en de herfstvakan�e staat voor de deur. 
In de afgelopen weken hee� de OC niet s�lgezeten; 

● We hebben al 2x vergaderd, 
● De brief voor de ouderbijdrage hee� u inmiddels ontvangen, 
● De begro�ng 2018-2019 is gemaakt en goedgekeurd door de MR, 
● We hebben een nieuwe penningmeester benoemd: na jaren trouwe dienst gee� Marianne 

Bloemendaal het stokje over aan Mirjam Huis in ’t Veld, 
● Onze inzet bij de Jubileumweek en de schoolfotografie is alweer succesvol afgerond, 
● De werkgroep OC-sport is volop in beweging met diverse ac�viteiten (o.a. schoolvoetbaltoernooi, 

damtoernooi), 
● De voorbereidingen voor de Sint- en Kerstvieringen zijn opgestart. 

Voor de nieuwe ouders op De Bron voegen we graag nog even toe, dat wij naast bovengenoemde zaken, 
meehelpen bij het organiseren van de schoolreis, Paas-ac�viteiten, de Projectweek,  de Koningsspelen, 
de Sportdag en de Avond-4-daagse. Kortom, u komt onze enthousiaste OC-leden vast nog wel ergens 
tegen dit schooljaar! 
Wij wensen u graag alvast een fijne herfstvakan�e toe! 
 
 
 
 



Schoenmaatjes 
Om het jaar doet onze school weer mee met de ac�e Schoenmaatjes, een ac�e van Edukans, waarbij 
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletar�kelen en speelgoed voor 
lee�ijdsgenootjes in andere landen. Dit jaar delen ze de dozen uit in Albanië, Ghana, Irak en Sri Lanka. 
Als school   proberen we zoveel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen 
we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met 
schoolmateriaal, toiletar�kelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen. 
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen vandaag 
mee naar huis krijgen.  Edukans vraagt iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6 euro voor de 
verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor dient u de barcode uit de folder te ac�veren. Zo wordt u 
ook op de hoogte gehouden waar de schoenendoos terecht komt. 
Meer informa�e kunt u vinden op www.edukans.nl/schoenmaatjes 
Mocht u de folder niet meer hebben, kunt u deze ook downloaden vanaf de site. Ook de s�cker 
voor op de doos is hier te downloaden. 
Graag ontvangen wij de versierde en gevulde schoenendoos uiterlijk  vrijdag 16 november   op school. 
Ook zijn wij nog op zoek naar (een) vrijwilliger(s) die ons op 21, 22, 23 november wil helpen bij het 
vervoeren van alle schoenendozen naar het inleverpunt in Amersfoort. Dit kan op die dagen tussen 
12.00 en 16.00 uur. 
 
Reminder inschrijven Schoolzwemkampioenschappen 
Op zaterdag 3 november organiseert S.Z.V De Duinkikkers hun vijfde Soester 
Schoolzwemkampioenschappen, een gezellig en spor�ef fes�jn! 
De inschrijflijsten zijn al goed ingevuld maar met nog een paar inschrijvingen erbij, met name uit groep 7 
en 8, zouden we wellicht dit jaar 3 teams kunnen vormen! 
  
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 17 oktober. Ook zou het fijn zijn als er ouders zich nog 
aanmelden om de kinderen te begeleiden �jdens de wedstrijd. 
Deelnemers ontvangen in de week na de herfstvakan�e meer informa�e.  
Wie de zwemmers van de Bron wil komen aanmoedigen, is natuurlijk ook van harte welkom: de 
wedstrijden zijn van 11.15u tot ongeveer 13.15u.  
 
Stichting PCBO Baarn-Soest 
Op onderstaande link vindt u alle informa�e over onze s�ch�ng. Visie, missie en8 plannen voor komende 
jaren. 
http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017  
 
Schooltuin oproep 
Zoals een aantal van u nog wel weet hebben we jarenlang een moestuintje gehad naast groep 3. Juf Riek 
hee� dit tuintje samen met de kinderen van groep 3 al�jd verzorgd. Juf Riek is hier na vele jaren mee 
gestopt en we hebben geprobeerd een opvolger te vinden. Helaas is dat tot op heden nog niet gelukt en 
daarom doen we hierbij nogmaals een oproep: 
Wie vindt het leuk om samen met groep 3 leerlingen het moestuintje van school weer nieuw leven in te 
blazen? Opa en oma’s zijn ook van harte welkom! U kunt zich natuurlijk ook samen met iemand 
opgeven…. 
 

 
Wij wensen iedereen alvast 
een fijne herfstvakan�e en 
zien elkaar graag op dinsdag 
30 oktober weer terug! 

http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017

