Nieuwsbron
16 november 2018
Agenda
19-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
22-11-2018
27-11-2018
28-11-2018
29-11-2018
30-11-2018

Lootjes trekken groep 5 t/m 8
OC- vergadering
Groep 7 naar Idea voor een workshop mediawijsheid
Gespreksmiddag en -avond
Gespreksmiddag en -avond
Alle groepen ze en deze dag hun schoen
Pietengym in het Orlandogebouw
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Komende dinsdag zal er een nieuwe leerling starten in groep 7. Zij heet Selah en wij wensen haar en haar
ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Gespreksmiddag en -avond
Op donderdag 22 november en dinsdag 27 november staan de gespreksmiddagen en –avonden gepland.
De kinderen krijgen dan nog geen rapport mee maar u hebt de gelegenheid om samen met uw kind en
de leerkracht de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Voor deze gesprekken zijn
vanaf groep 3 de kinderen uitgenodigd.
Vanaf vandaag liggen in de centrale hal de inschrijﬀormulieren klaar waarop u zichzelf kunt inschrijven
voor het 10-minuten gesprek. Wilt u er rekening mee houden, bij meerdere kinderen, de gesprekken
niet te strak achter elkaar te plannen maar er 10 minuten tussen te laten.
Techniekmaterialen

Wellicht hee u het al van uw kind gehoord…. we hebben op school een ﬂinke investering gedaan op het
gebied van technisch materiaal. Allerlei soorten construc emateriaal voor de verschillende jaargroepen
is aangescha . Een aantal groepen is hiermee al aan de slag gegaan.
Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en
doet een sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken, crea viteit en
communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kri sch denken. Het materiaal kan
uitstekend ingezet worden als leermiddel in ons onderwijs om kinderen spelenderwijs deze
vaardigheden te laten ontwikkelen.
Gevonden voorwerpen
Weer zit de bak met gevonden voorwerpen heel erg vol. Wilt u voor 28 november kijken of er iets
van uw kind tussenzit? Na deze datum zoeken wij er een andere bestemming voor.

Schoenmaatjes
Op school hebben wij 61 versierde en gevulde schoenendozen ontvangen die terecht zullen komen bij
kinderen die hier echt heel blij van zullen worden! Wij willen iedereen die de moeite hee genomen een
schoenendoos te maken heel hartelijk bedanken!
Wij zijn nog op zoek naar (een) vrijwilliger(s) die ons op 21, 22, 23 november wil helpen bij het vervoeren
van deze schoenendozen naar het inleverpunt in Amersfoort. Dit kan op die dagen tussen 12.00 en 16.00
uur.

