Nieuwsbron
15 maart 2019

Agenda
20-03-2019
21-03-2019
25-03-2019
26-03-2019
26-03-2019
27-03-2019
29-03-2019

Speellokaal is ingericht als stemlokaal
Groep 7 Experience Day in Utrecht
Studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij
Groep 3 en groep 4 project Loop rond met de hond
Groep 7 brengt een bezoek aan het Na onaal Militair Museum
Groep 8 brengt een bezoek aan het Na onaal Militair Museum
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Wij heten graag onze nieuwe leerling Jesse van harte welkom.
Wij wensen hem en zijn ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Personele zaken
En dat is drie…..! Wij kunnen u hierbij vertellen dat ook Juf Sanne zwanger is en
eind september haar tweede kindje verwacht. Wij feliciteren Sanne en haar partner
met dit goede nieuws en wensen hen een goede zwangerschap toe!
Zoals u weet is Juf Marianne op vrijdag 22 februari getrouwd. Zij hee die dag de
achternaam van haar kersverse echtgenoot aangenomen en gaat nu door het leven
als Marianne Ba erink. Email: m.ba erink@debronsoest.nl
Ontruimingsoefening
Zoals u wellicht thuis al gehoord hebt, is op dinsdag 12 maart rond 14.00 uur met vooraankondiging het
ontruimingsalarm op De Bron afgegaan. Na 2:40 minuten stonden alle groepen compleet op de
verzamelplekken. De leerkrachten hebben in alle rust de groepen naar buiten geleid.
Uit de evalua e bleek dat het alarm niet in alle lokalen even goed te horen was dus dit is een ac epunt
voor ons. Verder liep het geheel volgens plan. Dit schooljaar zal er ook nog een onaangekondigde
oefening plaats vinden.
Studiedag 25 maart
Op de studiedag van maandag 25 maart gaan we ons als team richten op het nieuwe schoolplan. Dit
schoolplan zal ingaan op 1 januari 2020 en voor 4 jaar geldig zijn.
Er gelden sinds 1 juli 2017 nieuwe voorschri en voor alle schoolplannen. De bedoeling van het nieuwe
schoolplan is dat wij laten zien wat wij zelf als school aan kwaliteitseisen stellen (eigen aspecten van
kwaliteit) en hoe wij willen voldoen aan de basiskwaliteit. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de
we elijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen.
De schoolplannen van alle 10 de scholen binnen de S ch ng PCBO Baarn-Soest zijn gelinkt aan het
koersplan van de S ch ng. De inspec e kijkt mede aan de hand van het schoolplan of de school voldoet
aan de eisen voor basiskwaliteit én naar de uitwerking van de eigen aspecten van kwaliteit die een
school zichzelf hee gesteld. De MR zal het hele traject van de totstandkoming van het schoolplan
nauwle end volgen.

Grote Rekendag 2019
Woensdag 3 april is de GROTE rekendag 2019 met als thema:

‘uit verhouding’.
Deze dag zijn wij de hele dag aan het rekenen en houden wij ons bezig
met dingen die te groot of te klein zijn.
Per bouw is er een programma met allerlei rekenac viteiten omtrent
verhoudingen.
Jullie kennen vast wel de grote ijsjes buiten bij de ijssalon of de grote
patatzak bij de snackbar.
We openen deze dag met een modeshow waarbij kinderen en
leerkrachten uit verhouding gekleed zijn, dat wil zeggen dat zij een te grote trui, te grote schoenen, of
juist te kleine kleren dragen. Daarbij dragen zij voorwerpen die veel groter of kleiner zijn dan in
werkelijkheid. Wees crea ef!
Komt u ook een kijkje nemen om 08.30 uur?
Ook bent u van harte welkom om vanaf 12.15 uur even in de klassen te kijken wat er allemaal gedaan is
die ochtend.
Poetsj!
Maandag start onze school met het preven eve poetsprogramma Poetsj! voor kinderen in groep 4.
Poetsj gee individuele poetsinstruc e aan kinderen jdens school jd. Goed leren tandenpoetsen
voorkomt gaatjes en zorgt voor een betere gezondheid van het gebit en de hele mond. Poetsj voert het
poetsprogramma al een aantal jaar met veel succes en enthousiasme uit op een aantal scholen in
Amersfoort.
Vier tot zes keer per jaar komt een ervaren poetsinstructeur langs om de kinderen een individuele
poetsinstruc e op school te geven. Nadat de poetsinstruc e hee plaatsgevonden, krijgen ouders een
e-mail met een link naar een beveiligde pagina op de Poetsj-website. Met de persoonlijke inloggegevens,
komen zij op de persoonlijke pagina van hun kind. Hierop staan de resultaten van de poetsinstruc e.
Het grote voordeel van de deelname aan Poetsj is dat uw kind meerdere keren per jaar het gebit goed
leert poetsen. Hierdoor is de kans op het krijgen van gaatjes aanzienlijk
kleiner en neemt de gezondheid van de mond toe.
Er zijn geen kosten aan de poetsinstruc es verbonden. Het wordt via de
gemeente gra s aangeboden.
Leerplicht
Landelijk gezien wordt het toezien op het naleven van de leerplichtwet strenger in de gaten gehouden.
Deze wet betre niet alleen de verlofdagen die aangevraagd kunnen worden middels een formulier maar
ook de jd dat de leerlingen ‘s morgens in de klas zijn.
Naar aanleiding van een gesprek met de inspec e en de leerplichtambtenaar
wordt er voor de gemeente Soest gekeken,hoe het beleid hierop verscherpt kan
worden.
Binnenkort zullen er verschillende pilots plaatsvinden op meerdere basisscholen,
waaronder De Bron. De pilots betreﬀen het registreren van aanwezigheid van
leerlingen op school. Zodra dit op school ingaat, laten we u dat natuurlijk weten.

Overzicht schooltoernooien 2018/2019
Groep 3-8:
Schoolkor altoernooi

Woensdag 3 april

Groep 5 t/m 8

Schoolkor al spelochtend

Zaterdag 6 april

Groep 3 en 4

Honkbaltoernooi*

Woe 24 april

Groep 3 t/m 8

Handbaltoernooi

Woe 15 mei

Groep 3 t/m 8

AV dag:

woe 22 mei

Groep 8

Sportdag

Woe 29 mei

Avondvierdaagse

3 t/m 6 juni

Groep 3 t/m 8

Zwemvierdaagse

9 t/m 13 juli

Groep 3 t/m 8

● dit valt in de meivakantie, er worden vooraf geen inschrijflijsten opgehangen maar bij
interesse om deel te nemen is informatie over aanmelden hiervoor op te vragen bij de
OC@debronsoest.nl
Groep 1-2
Kangoeroedag 6 april 2019, 13.45-15.00u.
Kor al voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Aanmelden is niet nodig.
Loca e: sportzaal Smitsveen, Henrie e Blaekweg
Kleutervoetbaltoernooi 17 april 2019

