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Agenda
03-04-2019
04-04-2019
04-04-2019
08-04-2109
10-04-2019
11-04-2019
12-04-2019

Wij doen mee aan de landelijke Grote Rekendag 2019
Groep 7 Theore sch verkeersexamen
Groep 7 dansles bij Idea
Start entreetoets groep 7
Gastspreker project Na de oorlog in groep 8
De volgende Nieuwsbron komt uit
Schoolreisje

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd is er weer nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Jorrit en wensen hem en
zijn ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Pasen
Misschien hee u al wat gehoord over de paasviering van dit jaar. De kinderen van groep 5 en 6a zijn
namelijk al druk aan het oefenen om samen de paasviering te verzorgen voor de hele school.
Zij oefenen een schimmenspel, waarbij het paasverhaal wordt uitgebeeld.
Ook wordt hierbij het paasverhaal verteld en zingen de kinderen enkele paasliederen. Op donderdag 18
april zullen de kinderen van de overige groepen komen kijken en luisteren naar deze viering.
Naast de paasviering organiseert de paascommissie ook een gezellig samenzijn vol oud-hollandse
spelletjes met de ouderen van de Vijverhof en nodigen we ook opa's en oma's van de kinderen uit. Vanaf
10.30u. tot 12.00u. zijn zij van harte welkom!
Voor deze ac viteiten zijn wij o.a. op zoek naar sjoelbakken. Mocht u er één hebben die wij kunnen
lenen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Leerplichtregistratie
Zoals u in de vorige Nieuwsbron al kon lezen, doen we als school mee aan een pilot om de aanwezigheid
van leerlingen op school te registreren. Alle kinderen hebben vandaag een persoonsgebonden pasje
gekregen en deze is op school geac veerd. Vanaf maandag worden de pasjes van alle kinderen die
binnenkomen gescand en is er zodoende een goed overzicht van de aanwezigheid van onze leerlingen.
Zorgt er er ook voor dat uw kind het pasje dagelijks meeneemt naar school? Mocht uw kind het pasje
een keer kwijt zijn, kunnen ze een nieuwe halen bij juf Els.
Terugblik studiedag
Afgelopen maandag hebben wij met het team een studiedag gevolgd over het koersplan voor de
komende 4 kalenderjaren. Waar gaan wij ons als school op richten? Het koersplan is verdeeld in drie
hoofdonderwerpen die we zullen bespreken en concreet gaan invullen:
1. medewerkers; hoe vinden we kwalita ef goede leerkrachten en hoe houden we ze in onze school
(boeien en binden), hoe kunnen zij zich ontwikkelen en welke perspec even kunnen we bieden?
2. onderbouwd onderwijs; hier ligt de focus op het ontwikkelen van crea viteit, ICT en mediawijsheid en
het onderzoekend leren.
3. richting en ruimte; iden teit en duurzaamheid zijn hier belangrijke pijlers.
Maandag a.s. zullen we het koersplan ook bespreken in de MR en houden we u bij ontwikkelingen op de
hoogte.

Steunpunt Smaaklessen / Kok in de Klas event
De Bron is één van de scholen die mag deelnemen aan het Kok in de Klas – event!
Op maandagochtend 8 april komt in groep 8 een echte chef-kok een les verzorgen over eten, smaak en
koken. De les start om 10:30 uur en is afgelopen om 12:00 uur.
Oproep vanuit de Stichting PCBO Baarn-Soest
Als bijlage bij deze Nieuwsbron tre u een oproep aan voor nieuwe GMR-leden voor onze s ch ng.
Kinderorgelconcert 2de paasdag Oude Kerk Soest
Zoekt u nog een leuk uitje op 2e Paasdag om met uw (klein)kind(eren) naar toe te gaan?
Kom dan naar de Oude Kerk, om 15.30u waar speciaal voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar een concert
gegeven zal worden op het mooie historische orgel.
Orgelconcerten zijn meestal niet voor kinderen bedoeld, maar dit concert juist wel. Er wordt een verhaal
verteld in woord en muziek. Het orgel is het instrument dat als geen ander allerlei verschillende delen
van het verhaal kan uitbeelden.
Waar gaat het verhaal over? Een klein beetje kunnen we al verklappen:
Wat doe je als je je lelijk voelt en geen vriendjes hebt? Ga je dan thuis zi en huilen of probeer je iets te
verzinnen om niet meer alleen te zijn?
In De vijf griezels voelen de rat, spin, vleermuis en pad zich lelijk en eenzaam. Niemand kijkt naar hen
om. De hyena, die zelf ook niet de mooiste is, probeert hen te helpen en verzint een plan. Enthousiast
werken zij met hem mee, maar of het plan gaat lukken…….?
De muziek, die er speciaal bij is gecomponeerd door Michael Benedict Bender, volgt alles op de voet. Alle
dieren kun je in de muziek voorbij horen komen. Je kunt zelfs horen of ze verdrie g of vrolijk zijn.
Poppeia Berden laat het horen op het prach ge orgel van de Oude Kerk in Soest.
En of het verhaal goed aﬂoopt? Kom kijken en luisteren met uw (klein)kind(eren) of je vriendjes,
vriendinnetjes, opa’s, oma’s, nee es, nichtjes, buren, ooms , tantes, vaders en moeders, broertjes of
zusjes, en je zult het beleven en horen. Je kunt er in ieder geval zeker van zijn dat muziek een grote rol
speelt in de aﬂoop van het verhaal.
Het duurt ongeveer een half uur en na aﬂoop mag iedereen boven bij het orgel komen kijken
Bericht namens Stichting Hartekind:
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseert S ch ng Hartekind voor het derde jaar op rij de Hartekind
Challenge. Dit jaar zal deze plaatsvinden in de tuinen van Kasteel Groeneveld te Baarn!
Met de Hartekind Challenge gaan we zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor wetenschappelijk
onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. S ch ng Hartekind hee als doel de overlevingskansen van
hartekinderen te vergroten en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Jullie hulp is daarbij HART
nodig!
We hebben drie onderdelen waar je een startbewijs voor kan kopen:
1. Superheldenparcours (3-10 jaar)
2. Escaperoom (10-18 jaar)
3. Hardloopparcours (volwassenen)
Naast deze ac viteiten zal er gedurende de hele dag een foodtruckfes val plaatsvinden met heerlijke
hapjes en drankjes en de nodige entertainment. Er is dus voor iedereen wat wils!
Aan de kinderen en eners vragen we om hun sponsor-skills in te ze en om op deze manier zoveel
mogelijk geld op te kunnen halen voor S ch ng Hartekind. Inschrijven voor deze fantas sche dag kan via
h ps://www.hartekind.nl/evenementen/hartekind-challenge-2019. Op deze site is tevens meer
informa e te vinden over de precieze invulling van de verschillende ac viteiten.
Steun S ch ng Hartekind en schrijf je in voor de Hartekind Challenge!
Alvast HARTelijk bedankt en tot dan, S ch ng Hartekind

