Nieuwsbron
14 december 2018

Kerst dat is van miljoenen jaren.
Allemaal lichtjes, en feest overal.
Kerst dat is een verhaal van een kindje,
ergens ver weg in een simpele stal.
Kerst dat gaat over Maria en Jozef.
En over Jezus in de stal.
En over herders die in hem geloofden.
Daarom vieren wij kerst, voor Jezus vooral.
Agenda
17-12-2018
20-12-2018
21-12-2018
07-01-2019
08-01-2019
11-01-2019

Groep 6A brengt een bezoek aan de kinderboerderij.
Kerstviering (zie uitnodiging)
Kerstvakan e begint om 12.00 uur
Mad Science begint na school jd
Schoonmaakavond vanaf 18.30
Volgende Nieuwsbron komt uit

Personele zaken
Zoals u in de brief vanuit het bestuur hee kunnen lezen zal ik per 1 maart weer full me op De Bron
werken en neem ik afscheid van de Waterinkschool. Na drie jaar gewerkt te hebben op twee scholen
merk ik dat het me steeds zwaarder valt mijn jd en aandacht over twee scholen te verdelen.
Daarom heb ik besloten me weer op één school te gaan richten. Anne e zal zich vooral weer gaan
richten op haar I.B. werkzaamheden en haar specialisme “het jonge kind”.
Kerst creatief
Op woensdag 19 december gaan alle kinderen crea ef aan de slag jdens de 'kerstcrea-ochtend' - dat
wordt le erlijk een schi erende ochtend, kunnen we u verklappen! De mooiste kunstwerken worden op
deze ochtend gecreëerd. In iedere klas worden twee ac viteiten aangeboden. De kinderen kunnen ook
kerststukjes maken. Hiervoor hee uw kind van thuis een bakje nodig met hierin na e oase en eventueel
een lange kaars. Wij zorgen voor het kerst-groen. Wilt u de spulletjes in een tasje mee naar school
geven? Om 8.30 uur worden de hulpouders verwacht in de teamkamer voor een korte uitleg.
Kerstviering
Donderdag a.s. vieren wij het kers eest in de Open Hof. U hee hier afgelopen week de uitnodiging voor
mee gekregen. Donderdagmiddag zullen we met alle leerlingen een generale repe e houden in de
Open Hof van 13.30 tot ca. 15.00. Opa’s en oma’s zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

We lopen met de leerlingen die middag naar de Open Hof. We kijken met elkaar uit naar een mooie
kerstviering!
Mad Science
Maandag 7 januari start Mad Science bij ons op school om 15.30.
Kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proe es en spectaculaire demonstra es!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de Techniek en Wetenschap die
daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme wetenschapper!
Kinderen leren over beweging, licht en magneten. Er komt van alles aan bod!
Er zijn nog een paar plekjes vrij dus voor wie zich wil opgeven:
Geef je op via onze website: nederland.madscience.org
Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.
Schoonmaakavond
Op dinsdagavond 8 januari van 18.30 tot 20.30 uur willen we de klassen en materialen schoonmaken.
Wilt u meehelpen? Op de deuren van de klaslokalen hangt een intekenlijst. We plannen deze
schoonmaakavond omdat de materialen erg intensief gebruikt worden. We maken met elkaar de
groepen weer spik en span, zodat uw kind in een schone omgeving kan spelen en werken.
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Sinds schooljaar 2014-2015 zijn basisscholen verplicht te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Het
leerlingvolgsysteem wordt ook wel het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee
houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw
kind en van de school. Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen. Het meest gebruikte systeem is
het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Een leerlingvolgsysteem bestaat uit toetsen die de
hele basisschoolperiode lang de kennis en de vaardigheden van uw kind meten.
In januari zullen in de groepen 2 t/m 8 de CITO toetsen weer worden afgenomen. Aan de hand van de
analyses van de toetsen worden in combina e met de methode-gebonden toetsen (groep 3 t/m 8) de
groepsplannen gemaakt. Op het rapport worden de resultaten van de toetsen weergegeven.

Het team van de Bron wenst u

We zien elkaar na de vakantie graag weer terug op maandag 7 januari.

