
          Nieuwsbron   
                   19 juli 2019 

 
Einde jubileumjaar 
Het einde van het jaar is weer aangebroken, een bijzonder jaar waarin we ons 40 
jarig jubileum hebben gevierd. In de derde schoolweek werd het jubileumjaar 
officieel geopend door Maxima ;-). 
Hierna volgden een vossenjacht, de sponsorloop voor de CliniClowns en het 
schoolfeest met een muzikaal optreden van alle kinderen. 
Met behulp van een heleboel ouders konden we het hele jaar door weer leuke 
activiteiten organiseren voor onze leerlingen. Denk daarbij aan het 
sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolreis en nog veel meer leuks. Alle ouders 
hartelijk bedankt voor de hulp! Fijn om met elkaar dit mogelijk te maken! We 
kijken uit naar een nieuw schooljaar waarin we graag weer een beroep op u doen. 
 
Agenda 
02-09-2019 Eerste schooldag. Opening om 8.25 uur 
04-09-2019 OC vergadering 
05-09-2019 Informatieavond alle groepen 
06-09-2019 Volgende Nieuwsbron komt uit 
 
Informatieavond alle groepen 
Voor alle groepen zal er een  informatieavond plaatsvinden op donderdag 5 september 2019 met 
specifieke informatie over deze groepen. Denk hierbij aan het onderwijs in de kleutergroepen, het 
aanvankelijk leesproces in groep 3, het verkeersexamen in groep 7, het kamp en voortgezet onderwijs in 
groep 8. De informatie uit alle groepen zal gemaild worden door de leerkracht in de eerste week.  
De tijden zijn als volgt:   19.15 - 20.00  groep 5 t/m 8 

    20.15 - 21.00  groep 1 t/m 4 

 
Overblijven/pleinwacht 
Als team hebben we de laatste maanden goed gekeken naar het overblijven bij ons op school. We 
hebben verschillende mogelijkheden bekeken en onderzocht. Wat opviel, was de rust op het plein 
wanneer er leerkrachten buiten lopen. Ouders kregen dit terug van hun kinderen en wij als leerkrachten 
merkten dat we na de pauze weer effectief aan de slag konden gaan zonder dat er eerst akkefietjes 
opgelost moeten worden. Mede daarom hebben we gekozen voor een construct voor het overblijven 
waarbij elke dag twee leerkrachten extra in de pauzes op het plein lopen. Het vaste team 
overblijfmedewerksters blijft ook dagelijks aanwezig. 
De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd voor het overblijven wordt volgend schooljaar ook weer 
gevraagd om deze overblijfmedewerkers te kunnen betalen, om extra buitenspeelgoed te kopen en een 
extraatje te kunnen doen. 
 
OC  
Ook het afgelopen jaar heeft de oudercommissie weer veel geholpen bij het 
organiseren van de activiteiten en festiviteiten binnen de school. 
Wij willen hen via deze weg nogmaals ontzettend bedanken! Zonder jullie hulp is 
het niet haalbaar om zoveel leuke dingen in elkaar te zetten.  
Bedankt namens het hele team! 
Via deze weg willen wij Ellen Maas en Marianne Bloemendaal in het bijzonder 
bedanken voor al hun inzet en enthousiasme van al die jaren dat zij in de OC 
hebben gezeten. Super bedankt! 



 
Opening schooljaar 
Het nieuwe schooljaar zullen wij feestelijk openen. Wij nodigen u hierbij van harte uit op maandag 2 
september om 8.25u. op het schoolplein. 
 
Afscheid groep 8 
Maandag 15 juli hebben de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical opgevoerd in Idea. Op dinsdag 
16 juli zijn zij de school uitgegleden en hebben zij afscheid genomen van De Bron. Wij hopen dat zij 
terug kunnen kijken op een heerlijke tijd en we zullen ze zeker gaan missen! 
Lieve Sam, Stijn, Dennis, Eefke, Maarten, Teije, Timo, Jente, Jill C., Lucas, Kristian, Lasse, Luca, Jill F., 
Fenna, Joey, Camilla, Jisca, Jennifer, Jerrel, Vera, Naomi, Emma, Roy, Hugo, Thomas, Lola, Kick, Rosalie, 
Indy en Mila:  

          Veel succes op jullie nieuwe school! 
 
Voorlichtingsavond ADHD Spreekuur in Soest 
Vanaf 1 april 2019 zijn gemeente en ELZIS (Eerste Lijn Zorg In Soest) gestart met een gezamenlijke 
spreekuur voor kinderen en jongeren met het vermoeden van ADHD. Op woensdagavond 9 oktober 
2019 wordt een tweede informatiebijeenkomst gehouden. Ouder, belangstellende, leerkracht of 
hulpverlener? U bent van harte welkom op het Zorgplein (Dalplein 61, Soest). Inloop vanaf 19.15 uur, 
start programma om 19.30 uur. Vol is vol. 
  
Wat is het programma op de voorlichtingsavond 9 oktober? 
Mevrouw Josemarie van der Linden, kinder- en jeugdpsycholoog, vertelt iets over de kenmerken van 
ADHD. Daarna gaat de heer Eelco Bunte, huisarts in Soest, in op de medicijnen die je kunt gebruiken bij 
ADHD. Mevrouw Suzan Bruns en mevrouw Patricia Mutze zijn de hulpverleners die het spreekuur gaan 
houden. Zij vertellen over de gang van zaken. Daarna is er nog tijd voor vragen. U bent van harte 
welkom zonder aanmelding. 
  
Hoe werkt het spreekuur? 
Ouders, leerkrachten of een zorgverlener kunnen vermoeden dat een kind ADHD heeft. Het is lang niet 
altijd zo dat het ook echt ADHD is. Er kunnen andere dingen aan de hand zijn, die leiden tot druk gedrag. 
Daarom worden het kind en de dagelijkse leefomgeving eerst goed in kaart gebracht. Dat in kaart 
brengen gebeurt tijdens het ADHD spreekuur. Een speciaal opgeleide praktijkondersteuner van de 
huisartsenpraktijk en een pedagogisch medewerker van het Jeugdteam van de gemeente gaan met u in 
het gesprek. Kind en ouders worden allebei betrokken bij deze gesprekken. We praten over hoe het 
thuis gaat en op school. Natuurlijk horen we ook graag over hobby’s, sport en vrije tijd. Zo proberen we 
een beeld te krijgen van het kind in zijn dagelijks omgeving. 
  

 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heerlijke, zonnige 
zomervakantie en we hopen iedereen gezond en uitgerust terug te 
zien op maandag 2 september! 
 


