Nieuwsbron
20 september 2019
Agenda
23-09-2019
25-09-2019
25-09-2019
01-10-2019
02-10-2019
02-10-2019
03-10-2019
03-10-2019
04-10-2019

Groep 7B excursie Rioolwaterzuiveringsinstalla e Amersfoort (iedereen op de ﬁets)
Groep 7A excursie Rioolwaterzuiveringsinstalla e Amersfoort (iedereen op de ﬁets)
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8
Schoolfotograaf komt op school
Schoolvoetbaltoernooi groep 5 en 6
Groep 1/2B naar de kinderboerderij voor het kabouterpad.
Groep 1/2C naar de kinderboerderij voor het kabouterpad.
De volgende Nieuwsbron komt uit
Studiedag. Alle leerlingen vrij

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek 2019, gaan jullie mee op reis?
Meestal zie je een reis als middel om je doel, een bestemming, te bereiken. Tijdens deze
kinderboekenweek wordt een reis gezien als avontuur. De reis verandert je. Wanneer je aankomt heb je,
door jouw avontuur, een verandering meegemaakt. En zo is het ook met lezen; het verhaal doet iets met
je; je bent wijzer geworden en je hebt iets geleerd.
Woensdag 2 oktober vliegen wij de kinderboekenweek in en is er een gezamenlijke opening op het plein
om 08.25 uur. De kinderen ontvangen hun eigen leespaspoort en zullen in de week die volgt veel
leeskilometers gaan maken. We gaan voor een rondje om de wereld, met lezen gaat dit vast sneller dan
in het echt. Ook ontvangen we raadsels (grej of the day) waardoor we leuke weetjes leren over de
wereld. Neem gerust een kijkje in de hal waar de wereldkaart hangt waarop alle groepen bijhouden waar
we 'landen'.
Op vrijdag 11 oktober volgt een leespaspoortcontrole, ontvang jij ook die wereldstempel?
Ook sparen wij in samenwerking met Bruna (Van Weedestraat, Soest) voor onze schoolbieb. Dit is een
fantas sche manier om de schoolbibliotheek uit te breiden want we kunnen namelijk sparen voor gra s
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gra s kinderboeken kunnen worden uitgezocht bij
Bruna. Het enige wat we nodig hebben zijn KASSABONNEN van kinderboeken die gekocht zijn van 2 t/m
13 oktober 2019.
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?
- Ouders kopen jdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de
kassabon in op school;
- De kinderen leveren de kassabonnen in bij de leerkrachten;
- En de juﬀen regelen de allerleukste boeken voor de schoolbieb!
Veel leesplezier gewenst!

Studiedag 4 oktober
Op vrijdag 4 oktober hee het team een studiedag. We gaan met het hele team naar het na onaal
onderwijs congres in het Spant! in Bussum. Alle leerkrachten volgen die dag een aantal workshops die in
het teken staan van het onderwijs van de toekomst. Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Vertrouwenspersoon
Ondanks alle goede bedoelingen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets dat met de school te
maken hee . Waar veel gebeurt, kunnen kleine of grote conﬂicten ontstaan. Wij hopen samen met u hier
goed mee om te gaan. Het is belangrijk om op jd met de leerkracht van uw kind over uw onvrede te
praten. Het is nog wel eens verhelderend om het probleem van verschillende kanten te bekijken. Als u er
met de leerkracht niet uitkomt, kunt u een afspraak met de directeur maken. Het werkt vaak pre ger als
u dit ook bij de leerkracht meldt. In overleg met de directeur kan er gekeken worden of er een oplossing te
vinden is.
Als die oplossing niet te vinden is, kunt u de volgende weg bewandelen:
U gaat naar de contactpersoon van de school en legt het probleem aan haar voor.
Ber ne Boogaard (moeder van Emma uit groep 7B en Levi uit groep 3 ) hee deze taak op zich genomen.
Ook kunt u haar mailen: contactpersoon@debronsoest.nl
Zij kan u verder helpen op schoolniveau of u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de S ch ng.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 1 oktober komen de fotografen van 'Sgoolfotograaf'
weer bij ons op school fotograferen. Dit keer hebben we
gekozen voor een lichtgrijze achtergrond.
Een paar kleding ps:
- Lekkere knalkleuren of een eﬀen shirt met spijkerbroek doen het al jd goed. Liever geen opvallende
opdrukken, ruiten en strepen want die doen het weer minder goed.
- Vergeet niet: ook de schoenen kunnen op de foto komen!
- Jongens mogen gerust met petjes of 'hoodies' (meiden natuurlijk ook!) en de meiden mogen best iets
speciaals met hun haar doen.
Maar de belangrijkste p: laat uw kind vooral iets aantrekken waar hij of zij zich het stoerst of mooist in
vindt!!
Er kunnen ook foto’s gemaakt worden met broertjes en/of zusjes die niet op De Bron zi en. Hiervoor ligt
er vanaf volgende week in de hal een intekenlijst klaar. Een aantal weken na de fotograﬁe ontvangen de
kinderen de inlogkaarten van hun leerkracht. Vanaf dat moment gaat de ac eperiode in en kunt u binnen
een week de groepsfoto kosteloos mee bestellen.
Oudercommunicatie
Wij communiceren als school via Parnassys. Het is dus belangrijk dat wij uw juiste emailadres hebben.
Als u denkt dat u bepaalde berichtgeving mist, stuurt u dan een mailtje naar info@debronsoest.nl. Wij
zullen dan uw emailadres controleren.
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Wij hebben nog niet van al onze leerlingen het toestemmingsformulier ontvangen. Mocht u het
formulier nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen. U kunt dit inleveren bij de
leerkracht. Alvast bedankt.

Stagiaires in de school
Hierbij geven wij u het overzicht van de stagiaires, die dit schooljaar op onze school hun stage lopen. Wij
bieden stageplekken voor toekoms ge klassenassistenten, onderwijsassistenten en leerkrachten.
Inger Toonen:
Brik Adhanom:
Elise Laﬀree:
Lisa Verrips:

Lio-stage in groep 1/2 B, op maandag en dinsdag
groep 3 (MBO zorg)
groep 5 (onderwijsassistente )
groep 4 (onderwijsassistente)

Sportcommissie
De eerste schoolspor oernooien gaan binnenkort van start.
De a rap is op woensdag 25 september voor de groepen 7 en 8 bij S.O
Soest. De week erna is het de beurt aan groep 5 en 6 op woensdag 2
oktober bij VVZ.
Groepen 3 en 4 hebben het voetbaltoernooi op woensdag 9 okt, groep
3 bij vv SEC en groep 4 bij Hees.
De programmaboekjes van de betreﬀende toernooien worden
rondgestuurd zodra we ze ontvangen.
Graag willen we nog een oproep doen aan ouders om zich aan te melden als begeleider van een team.
Het is jammer als de teams erg groot zijn, en er dus veel wisselspelers zijn, omdat het aantal begeleiders
beperkt is.
Na de voetbaltoernooien is op zaterdag 12 oktober het Soester Schoolzwemtoernooi.
De lijsten hiervoor zijn al verzameld, maar aanmelden kan nog wel via de juf tot volgende week.
Ouders die het leuk vinden om zelf ook mee te zwemmen, kunnen zich ook nog aanmelden.
Sporten is gezond!
Van 20 t/m 29 september is de Na onale Sportweek. In heel Nederland wordt er extra
aandacht besteed aan sport en bewegen, en speciﬁek aan de sportaanbieders die sport en
bewegen mogelijk maken. Ook in de gemeente Soest zijn er vele sportaanbieders die samen
een fantas sch en veelzijdig aanbod realiseren.
Op vrijdag 27 september, van 15.00 tot 18.00 uur, is iedereen van harte welkom in
Sportboulevard De Engh om kennis te maken met het brede sport- en beweegaanbod in de
gemeente Soest.
Jong en oud kan kennismaken en deelnemen aan; badminton, dance, honkbal, volleybal,
handbal, kor al, bridge, dammen, yoga, waterpolo, zwemmen, tafeltennis, basketbal, voetbal
en verschillende vormen van aangepast sporten zoals blind roeien en rolstoelparcours. Maar je
kunt ook stoepkrijten, er is een kinderfysiotherapeut, je kunt meedoen met bungee-run en de
buurtsportcoaches zijn er. Verder zijn er verschillende sport-gerelateerde stands met veel
informa e over bijvoorbeeld gezonde voeding en het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Het event is voor iedereen. Dus niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen en mensen met
een handicap. Alleen komen kijken mag, maar meedoen is natuurlijk veel leuker. Wij zijn ook
te volgen op facebook, instagram en twi er via @spor nsoest en op www.spor nsoest.nl.
Alleen komen kijken mag, meedoen is natuurlijk veel leuker!
Toegang en deelname is gra s.

