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Agenda 
20-05-2019 M.R. vergadering 
22-05-2019 Groep 4 en groep 5 gastpresenta�e van Professor Bovenkamer 
23-05-2019 Stembureau in het speellokaal 
24-05-2019 Groep 8 ontdeklab Marnix academie Utrecht 
27-05-2019  Groep 5, 6A en 6B op de fiets naar de duinen voor Sporen in het land 
27-05-2019 Groep 1/2B en 1/2C  bezoek aan pannenkoekenboerderij De Smickel 
28-05-2019 Groep 1/2A bezoek aan pannenkoekenboerderij De Smickel 
29-05-2019 Sportdag 
30-05-2019 Hemelvaartsdag. Alle kinderen zijn vrij 
31-05-2019 Geen school. Alle kinderen zijn vrij 
03-06-2019 Groep 8 Natuur en Milieu vliegbasis Soesterberg 
03-06-2019 Groep 4 Natuur en Milieu slootles 
03-06-2019 Start avondvierdaagse 
04-06-2019 Avondvierdaagse 
05-06-2019 Avondvierdaagse 
06-06-2019 Avondvierdaagse 
06-06-2019 De volgende Nieuwsbron komt uit 

 
Personele zaken 
Juf Marianne zal per 27 mei met verlof gaan. Vanaf die �jd zal juf Inger op maandag en dinsdag voor de 
groep staan en hebben we voor woensdag, donderdag en vrijdag een vervangster kunnen vinden. Haar 
naam is Carin Koekoek en zij zal komende week komen kennismaken met de groep. Wij wensen 
Marianne een fijne verlofperiode en we wensen Inger, Carin en de groep gezellige weken met elkaar! 
 
Juf Sanne moet het door haar zwangerschap wat rus�ger aan gaan doen. Vanaf deze week komt zij 
alleen de ochtenden naar school. Sanne zal geen les geven in de groep maar andere werkzaamheden 
verrichten, die fysiek minder belastend zijn.  
Anne�e (onze IB'er) zal de dagen van Sanne tot de zomervakan�e voor de groep zal staan.  
 
Juf Sandra is na een lange periode in de ziektewet weer aan het reintegreren in het onderwijs en dat 
gaat heel goed. Komend schooljaar zal zij aan het werk gaan op een andere school binnen de S�ch�ng en 
maakt zij dus gebruik van mobiliteit. Na Hemelvaart zal Sandra alvast gaan inwerken op haar nieuwe 
school. Wij danken Sandra voor alles wat zij voor de Bron hee� gedaan en wensen haar veel succes in 
haar nieuwe baan! 
 
Uitslag Eindcito groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben vorige week de uitslag van de Cito eindtoets binnen gekregen. 
De meeste kinderen hebben gescoord wat er verwacht werd en kunnen zich nu lekker gaan richten 
op hun vervolgschool. De adviezen en aanmeldingen voor het VO zijn al eerder gedaan, dus daar was de 
spanning gelukkig al af. 
Groep 8 hee� een standaardscore van 536,2 behaald. Het landelijk gemiddelde is dit jaar 535,7. Boven 
het landelijk gemiddelde dus en zeker zo belangrijk, uitslagen die in de lijn der verwach�ngen liggen. Het 
is een mooie beves�ging voor de kinderen en voor de school waar we met elkaar weer trots op mogen 
zijn! 

 



Uitslag entreetoets groep 7 
Voor de meivakan�e hebben de kinderen uit groep 7 de Cito entreetoets gemaakt. Wanneer de uitslag 
van de entreetoets op school binnen is, krijgen de leerlingen deze mee naar huis. Dit rapport gee� een 
rechtstreekse voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling, op basis van de 
totaalscore op de Entreetoets groep 7.  
Naar aanleiding van deze uitslag gaan de leerkrachten en Anne�e (intern begeleider) met de ouders en 
leerlingen in gesprek om alvast te verkennen welk niveau voor voortgezet onderwijs het beste past of 
waar het kind nog extra aandacht behoe�. Deze gesprekken zullen plaats vinden op woensdag 19 juni 
tussen 8.30u. en 13.00u. V anaf maandag 20 mei ligt er een inschrijflijst klaar. Juf Pien zal die dag voor de 
groep staan. 
 
Snoepbeleid avondvierdaagse  
De avondvierdaagse is in aantocht en daarom willen we graag uw aandacht voor het volgende:  
Veel ouders hebben hun bezorgdheid geuit en ook als school merken wij de laatste jaren dat het eten 
van snoep en het krijgen van cadeaus bij de avondvierdaagse extreme vormen beginnen aan te nemen. 
Wij lopen de avondvierdaagse als school omdat we dit een spor�ef, gezellig en sociaal gebeuren vinden 
waar we graag extra �jd en energie in steken. Echter kunnen wij ons niet vinden in het snoepgebruik en 
vinden wij het geen reclame naar buiten toe dat kinderen de hele wandeling aan het snoepen zijn. Ook 
bij dit soort ac�viteiten willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en daarom vragen wij u uw kind 
geen snoep mee te geven. De OC en de winkeliers bieden de kinderen onderweg iets te drinken en te 
eten aan, dus de kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. Wij realiseren ons dat dit een verandering zal 
zijn, maar we willen graag een steentje bijdragen aan de gezonde leefs�jl van uw kind! We begrijpen dat 
het de laatste avond las�g is, omdat de kinderen onderweg veel snoep krijgen van bekenden. We zien 
dat kinderen vol gehangen met snoep en cadeaus de hele wandeling nog moeten lopen. Wilt u uw kind 
toch iets geven, doet u dit dan �jdens het defilé op de Dalweg, zodat de kinderen er dan alleen het 
laatste stukje mee hoeven te lopen. Wij vertrouwen op uw medewerking hierin. 
 
Sportdag 
Op 29 mei zullen we met alle kinderen van de school een sportdag hebben op het spor�errein van 
voetbalvereniging SEC ( Bosstraat) . We verwachten alle kinderen die dag om 8.50 uur in hun schoolshirt 
en sportou�it bij SEC. De dag eindigt om 12.00 uur en vanaf dat moment mogen de kinderen ook bij SEC 
weer worden opgehaald. Eten en drinken wordt verzorgd door school. 
De kinderen hebben geen tas nodig. 
We zoeken hulpouders uit alle groepen  die het leuk vinden om op deze 
gezellige dag een groepje te begeleiden. De intekenlijsten hangen 
hiervoor bij de deur van iedere klas. Gezellig als u erbij bent! 
We hopen natuurlijk op prach�g weer, maar mocht dit niet het geval 
zijn dan zal de sportdag helaas niet kunnen doorgaan en hebben we 
een "gewone" schooldag. We laten u dit natuurlijk �jdig weten. 
 
De Bron steunt universitair onderzoek naar kinderen 
Hoe ontwikkelen de hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich?  
Dat onderzoekt YOUth, een groot onderzoek van de Universiteit Utrecht. De resultaten kunnen in de 
toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.  
YOUth zoekt  kinderen van 8, 9 of 10 jaar die meerdere jaren willen meedoen.  Deelnemers gaan 
verspreid in de �jd in het totaal 3 keer naar het KinderKennisCentrum voor een onderzoeksdag. 

YOUth volgt uw dochter of zoon tot een lee�ijd van ongeveer 16 jaar.  
Op woensdag 22 mei   zal Suzanne `t Hart van Universiteit Utrecht een 
gastpresenta�e houden in de groepen 4 en 5 van onze school en krijgen de 
kinderen een Professor Bovenkamer boekje mee. 
Op de  website  van YOUth  ziet u in een korte film  hoe het onderzoek in zijn werk 
gaat en kunt u ook eventueel digitaal een informa�epakket aanvragen. 

 
 
 

http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://youthonderzoek.nl/kind-tiener/

