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           Nieuwsbron   
                  8 februari 2019  

 
Agenda 
11-02-2019            Eerste rapport gaat mee naar huis 
12-02-2019            OC vergadering 
14-02-2019            Gespreksmiddag en -avond 
19-02-2019            Gespreksmiddag en -avond 
19-02-2019            Groep 6A brengt een bezoek aan de kinderboerderij voor een kringlooples. 
21-02-2019            De volgende Nieuwsbron komt uit 
22-02-2019            Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij 
22-02-2019            Juf Marianne gaat trouwen 
22-02-2019            Start van de voorjaarsvakan�e 
04-03-2019            Eerste schooldag na de voorjaarsvakan�e 
 
Gespreksmiddag en -avond 
Op donderdag 14 februari en dinsdag 19 februari staan de gespreksmiddagen en –avonden gepland.  
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. 
 
Kwaliteitsonderzoek 
PCBO Baarn Soest is een s�ch�ng waar De Bron deel van uitmaakt. Om de kwaliteit van het onderwijs en 
de scholen te waarborgen,  wordt tweejaarlijks een kwaliteitsonderzoek uitgezet zodat elke school 
binnen de S�ch�ng PCBO Baarn/Soest respons krijgt via de ouders over de gang van zaken op school. 
Het onderzoek start na de voorjaarsvakan�e en alle ouders worden via e-mail uitgenodigd. 
Bij voldoende deelname (meer dan 60%)  is de peiling representa�ef voor de ouderpopula�e.  
Mag ik u van harte uitnodigen hieraan deel te nemen?  
Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Stoeien op het gras 
Zoals u waarschijnlijk al vaak hee� gezien, is het op ons grasveld een 
drukte van belang. Veel kinderen stoeien, duwen, trekken of rollen van 
de berg. Het zijn voornamelijk de jongens die dit heerlijk vinden. We 
willen u graag vertellen waarom wij het belangrijk vinden dat hier 
gelegenheid voor is. Uit onderzoek is gebleken dat vooral jongens dit erg 
nodig hebben. Jongens uiten hun contacten veelal fysiek: duwen, 
trekken, stoeien, rollebollen, etc. Op deze wijze laten zij elkaar voelen 
wie ze zijn en waar hun grenzen liggen. Door jongens te verbieden aan 
elkaar te zi�en, wordt er een onzekerheid gecreëerd onder hen. 
Door fysieke aanraking leren jongens ook elkaar te respecteren. Het is goed om jongens gerichte 
momenten aan te bieden waarop zij door stoeien of duwspelletjes zich aan elkaar kunnen meten. Erna 
ontstaat er rust, zodat ook de jongens zich kunnen concentreren. Daarom is het voor jongens van groot 
belang dat zij veel buiten spelen! Als jongens de ruimte en materialen niet aangeboden krijgen, kan dit 
problemen geven in hun sociaal-emo�onele ontwikkeling. Het in toom willen houden van jongens hee� 
gevolgen voor hun ontwikkeling. 
In de groepen wordt hier met elkaar over gesproken want er gelden natuurlijk regels voor stoeien. 
Tijdens de pauze en het overblijven is er dan ook al�jd een leerkracht nabij, die indien nodig bij kan 
sturen. 
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Feest voor groep 6B 
Vanaf vrijdag 15 februari zullen de feestelijke ac�viteiten gaan 
beginnen in aanloop naar de bruilo� van juf Marianne op vrijdag 
22 februari. Elke dag zal er een verrassing zijn voor de juf, die we 
met de kinderen gaan voorbereiden. 
 
Wanneer u het leuk vindt, de dienst in de kerk bij te wonen, bent u 
hiervoor van harte uitgenodigd. De dienst vindt plaats in de 
Gereformeerde kerk in Voorthuizen (Hoofdstraat 142) om 15.30 
uur. De kinderen van groep 6B gaan daarna nog naar de 
kinderrecep�e. 
 
 
Stakingsdag 15 maart 
Op 15 maart zullen er op De Bron geen leerkrachten staken. Ook nu geldt dat wij de ac�es 
ondersteunen, maar staken vinden wij op dit moment niet het goede middel. De school zal dus gewoon 
open zijn.  Wij volgen de ontwikkelingen op de voet want de problemen zijn nog lang niet opgelost. 
 
Blijf in de voorjaarsvakantie lekker actief met Sportivun! 
Spor�vun organiseert van 27 februari t/m 1 maart een superleuk mul�-sport dagkamp bij sporthal De 
Bunt. Je doet alleen maar leuke dingen, zoals knotshockey, bunkertre�al, handbal en bubbelvoetbal. Er 
is zelfs een springkussen! Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is welkom op het sportkamp. 
  
Daarnaast vindt van 25 t/m 27 februari de allereerste PANNA! Soccer Experience plaats! Drie dagen lang 
eet en leef je als een profvoetballer. Sfeerac�es met vuurwerk langs het veld, toffe prijzen die je kunt 
winnen en leerzame trainingen: �jdens de PANNA! Soccer Experience ben jij een échte prof. Wie wil dat 
nou niet? De PANNA! Soccer Experience vindt plaats op de velden van SO Soest. 
 


