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Agenda
06-11-2018
14-11-2018
14-11-2018
16-11-2018

Groep 3 en 4 gaan naar een poppentheatercabaret in Idea
Start Schoolgruiten
Introduc eshow van Mad Science
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Elize en wensen haar
en haar ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Nieuws uit de school
Vanaf deze week zal Brik Adhanom iedere vrijdag stage lopen bij de groepen 1 en 2. Brik doet een
opleiding assistent dienstverlening en zorg aan het MBO in Amersfoort. Brik is de moeder van Sesayit
(groep 4) en Denait (groep 5)
Versiermiddag Sinterklaas
De sinterklaas jd staat weer voor de deur en daar gaan we een gezellige jd van
maken!
Daarom nodigen wij u van harte uit om op woensdagmiddag 21 november van 13.00
uur tot 14.30 uur te komen helpen met het versieren van de school. De Sintcommissie
zorgt voor de spullen en een kopje thee. Omdat het leuk is als de versierde school nog
even een verrassing blij voor de kinderen, is het ﬁjn als u zonder uw kind(eren) kunt
komen. Er zal dus ook geen opvang geregeld zijn, zoals voorgaande jaren wel het geval
was. Mocht u zelf spullen hebben die Sinterklaas kan gebruiken in zijn kamer, dan mag
u deze natuurlijk meenemen! U kunt zich opgeven via de intekenlijsten, die vanaf
maandag 5 november bij de deuren van de klassen hangen.
Lootjes trekken
De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) helpt Sinterklaas met het maken van surprises.
Maandag 19 november gaan wij lootjes trekken. De surprises mogen vanaf maandag 28 november in de
hal bij de groep worden neergezet. Uiterlijk maandag 3 december moeten de surprises ingeleverd zijn.
Groetjes van de sintcommissie!
Mad Science komt op De Bron!
Binnenkort zal er een naschoolse Techniek & Wetenschapscursus worden gegeven op
maandagmiddag door een wetenschapper van Mad Science. Op 14 november komt er een
spectaculair a rap met een techniekshow waar de kinderen hopelijk enorm van gaan
genieten. Na de show kunnen kinderen zich inschrijven en voor een bedrag van € 69,50
worden ze dan vanaf 7 januari 6 weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proe es en coole demonstra es! Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit piekﬁjn
uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper. Van super
krachtbronnen tot de wereld van robo ca… er komt van alles aan bod! Opgeven kan via de
website: nederland.madscience.org

Verlof en verzuim
Binnenkort zal de onderwijsinspec e bij ons op school een steekproef onderzoek houden op
het gebied van verlof en verzuim. In dat kader geven wij u nogmaals de informa e hierover:
Aanvragen extra verlof
Het gebeurt regelma g dat we verzoeken ontvangen voor extra verlof voor kinderen buiten
de schoolvakan es. Als school moeten we daarover besluiten. Dat doen we aan de hand van de
wetgeving die daarover bestaat. U kunt de regels vinden onder www.rijksoverheid.nl.
Extra verlof dient minimaal zes weken van tevoren schri elijk te worden aangevraagd bij
de direc e. Wij hebben daarvoor op school aparte formulieren en willen u dan ook vragen deze
te gebruiken. Op dit formulier kunt u aangeven wat de reden voor de aanvraag is en na
inlevering van het ingevulde formulier, krijgt u dit weer terug met daarop de mededeling of het
verlof wel of niet verleend wordt. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schri elijk
bericht.
Het besluit dat wij nemen, is niet op basis van wat wij ervan vinden, maar wat de wetgever
daarover zegt.
Niet alleen u bent stra aar als u ongeoorloofd uw kind van school houdt, ook wij zijn stra aar als we
vermoedelijk ongeoorloofd verzuim niet bij de leerplichtambtenaar melden.
Daarom vragen wij u: houd u aan de wet, zoals wij dat ook zullen doen.

