
           Nieuwsbron   
                    6 juni 2019 

Agenda 
10-06-2019 2e Pinksterdag; school is gesloten. 
11-06-2019 Start project “Van afval naar grondstof” 
12-06-2019 OC vergadering 
17-06-2019 Groep 7 gastles van Koos de vuilnisman 
19-06-2019 Voorlopige adviesgesprekken groep 7 
21-06-2019 De volgende Nieuwsbron komt uit 
21-06-2019 Klassenfeest groep 7 

Personele zaken 
Juf Marianne is inmiddels volop aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Inger en juf Carin                
zullen groep 6B tot de zomervakan�e draaien. Juf Inger is al bekend omdat zij het hele jaar al bij ons op                     
school is. Juf Carin is nieuw en zal zich hierbij aan u voorstellen: 

Ik heb het geluk dat ik woensdag 5 juni mocht komen werken in groep 6B. Daar                
zal ik tot aan de zomervakan�e te vinden zijn op de laatste drie dagen van de                
week. Samen met Inger hoop ik er een leuke periode van te maken. 
Wie ben ik? Allereerst ben ik moeder van drie kinderen (in de lee�ijd van 16-21               
jaar) en heel gelukkig getrouwd. Met mijn gezin woon ik in het buitengebied van              
Scherpenzeel. 
Ik heb een lange periode gewerkt voor de S�ch�ng Voila in Leusden. Daar heb ik               
door de jaren heen verschillende func�es gehad. Zoals: groepsleerkracht,  
NT2- leerkracht, Remedial Teacher en leesspecialist. Vorig jaar rond deze �jd besloot ik er een jaartje                
tussen uit te gaan. Een jaar waarin veel �jd was voor familie, vrienden, studie, sporten en hobby's. Het                  
was een fijne �jd. Maar ik ben blij dat ik weer kan beginnen op De Bron. Ik heb er zin in! 
 
Groepsverdeling 
Voor volgend schooljaar is de groepsverdeling bijna rond. Er moeten nog een paar gesprekken 
plaatsvinden maar dan is er duidelijkheid. In de volgende nieuwsbrief zullen we deze groepsverdeling 
dan ook bekend maken aan u. Binnen de s�ch�ng PCBO is afgesproken dat de scholen op hetzelfde 
�jds�p de forma�e bekend maken. Dit zal 4 weken voor het eind van het schooljaar zijn. 

De Bron op weg naar afvalvrij 
Op dinsdag 11 juni begint ons project “ Van afval naar grondstof”.  Tijdens dit project leren de kinderen                 
van alles over afval en duurzaamheid. Op dinsdag 11 juni zullen we om 8.30 uur het project openen op                   
het plein. U bent hierbij natuurlijk welkom! Op vrijdag 28 juni bent u van harte uitgenodigd om te zien                   
wat er in de groepen geleerd is. Om 11.15 uur kunt u met uw kind beginnen in de betreffende groep en                     
daarna kunt u met uw kind de andere groepen bezoeken. De kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen daarna                   
mee naar huis en de groepen 5 t/m 8 zullen om 12.00 uur gaan eten in hun klas. 
Naast het leerzame is dit project tevens de a�rap om als school afvalvrij te worden. 
In de gemeente Soest zijn al veel scholen afvalvrij en de doelstelling is natuurlijk dat alle scholen dat                  
worden. Op 17 juni zal iedere groep een afval-unit krijgen waarin het afval gescheiden kan worden in                 
papier, plas�c, g� en rest.  De hoofdzaak is om het afval bij de bron te scheiden zodat er minder restafval                    
de verbrandingsoven ingaat én om te zorgen voor bewustzijn bij onze leerlingen. Een ander bijkomend               
voordeel is dat het de school veel geld scheelt, omdat de restcontainer niet meer wekelijks geleegd hoe�                 
te worden. Wij willen u vriendelijk verzoeken ons te helpen bij dit proces door een  drinkbeker in plaats                  
van een drinkpakje mee te geven.   



Hoe worden we Afvalvrij? 

1. Afval scheiden . Door afval te scheiden zorgen we dat de hoeveelheid restafval zo goed als               
verdwijnt. Het grootste deel van ons afval kan uiteindelijk door het scheiden meteen gerecycled              
worden. 

2. Afval minderen . Minder materialen gebruiken door slimmer in te kopen en her te gebruiken i.p.v               
verbruiken.  

3. Afvaleduca�e . Zorgen dat onze leerlingen zich bewust zijn van het milieu en welke bijdrage we               
daar zelf aan kunnen leveren. 

Oriënteren  nieuwe rekenmethode 
Omdat wij blijvend in ontwikkeling zijn, vervangen wij soms onze lesmethode voor een nieuwere uitgave 
of een andere methode die beter past bij ons onderwijs. Momenteel  oriënteren  wij ons uitvoerig op een 
nieuwe methode voor rekenonderwijs. Wij laten ons hierbij voorlichten door de uitgevers en zullen na 
het geven van een aantal lessen een keuze maken voor volgend schooljaar. Een nieuwe methode wordt 
vaak trapsgewijs ingevoerd en dat zou ook voor de nieuwe rekenmethode gelden. Groep 3, 4 en 5 gaan 
er mee starten en het jaar daarna volgen de groepen 6, 7 en 8. 
Wij houden u natuurlijk op de hoogte wanneer er een keuze is gemaakt. 

Doet u al mee aan YOUth? 
Op woensdag 22 mei is Suzanne `t Hart bij ons op school geweest om te vertellen over het brein en                    
YOUth: een onderzoek naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Ze hield een presenta�e in groep               
4 en 5 en de kinderen kregen een flyer mee naar huis. Is uw zoon of dochter 8, 9 of 10, kwam hij/zij                       
enthousiast thuis en hebben jullie samen besloten om meer informa�e aan de vragen? Vergeet dan niet                
de antwoordkaart bij de flyer op te sturen (dit kan vanaf het moment dat uw kind 7,5 is).  
Jullie ontvangen dan thuis een informa�epakket en een aanmeldformulier. 

Huttenbouwdorp 
Drie dagen lang samen hu�en �mmeren! Hoe gaaf is dat?! S�ch�ng Balans organiseert, samen met Bink 
kinderopvang, in 2019 voor de 23e keer het Hu�enbouwdorp. Het thema dit jaar is ‘Onder de radar’. 
Kinderen kunnen drie dagen lang hun crea�viteit de vrije loop laten door samen een gave hut te 
bouwen. 
Daarnaast zijn er verschillende stoere ac�viteiten en op vrijdagmiddag is er een bootcamp. 

Wanneer?  
donderdag 22 augustus | van 10.00 - 15.00 uur 
vrijdag 23 augustus | van 10.00 - 15.00 uur 
zaterdag 24 augustus | van 10.00 - 12.00 uur 

Waar?  
Onder de radar: op het terrein van het Na�onaal Militair Museum aan de Paltzerweg 1 in    Soest. 
Voor wie? 
Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Soest en Soesterberg zijn welkom om mee te doen aan deze leuke 
vakan�eweek. 

Tickets 
Vanaf 1 juni kun je online �ckets kopen, Via h�ps://www.s�ch�ngbalans.nl/jeugd/hu�enbouwdorp/ 
vind je de bu�on naar de �cketverkoop! 


