Nieuwsbron
6 september 2019
Wat was het ﬁjn om iedereen weer te kunnen begroeten na de zomervakan e! Inmiddels zijn we een
week aan de gang en voelt het weer heel vertrouwd aan! We hopen natuurlijk dat de kinderen en u in de
vakan e weer genoeg energie hebben opgedaan. We zijn het schooljaar gelukkig goed gestart met een
volledig team! Een speciaal welkom voor de nieuwe leerlingen op onze school: Annelynn, Lauren, Nick,
Niyar, Jayda, Seth, Deborah, Floris, Anouk, Seth V. en Zoey. Wij wensen hen en hun ouders een hele ﬁjne
jd op onze school!
Ook heten we twee oud leerlingen weer van harte welkom op De Bron. Kris en Noor, wat leuk dat jullie
weer in Nederland zijn komen wonen en weer terug op De Bron zijn!
De ABC-gids en de jaarplanning zijn inmiddels mee met uw kinderen.
Mochten er data bijkomen of veranderen, houden we u via de nieuwsbrief of de mail hiervan op de
hoogte.
Indien u vragen hee of er onduidelijkheden zijn, kunt u al jd even binnenlopen.
Met elkaar kijken we uit naar een jaar waarin we weer een heleboel gaan leren, leuke ac viteiten gaan
ondernemen en hopelijk weer heel veel plezier zullen hebben!
Het team van De Bron wenst iedereen een goed schooljaar toe!
Agenda
10-09-2019
12-09-2019
16-09-2019
17-09- 2019
18-09-2019
20-09-2019

Startgesprekken
Startgesprekken
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Volgende Nieuwsbron komt uit

Nieuws uit het team
Zoals u ongetwijfeld al gehoord hee is juf Mariska op 16 augustus trotse
moeder geworden van Thijmen Jan. Wij feliciteren Mariska en David met hun
zoon en Maarten met zijn kleine broertje en wensen hen heel veel geluk met
elkaar!

Privacywet
Aan het begin van het schooljaar zijn wij verplicht u om toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal en NAW gegevens. We zullen dit formulier als bijlage bij deze Nieuwsbron meesturen.
Graag ontvangen wij de ingevulde formulieren uiterlijk volgende week vrijdag terug op school.
U kunt het formulier ook invullen voorafgaand aan de startgesprekken komende week en dan meteen
inleveren bij de leerkracht.
Aankondiging ouderavond
Op 5 november zullen wij een ouderavond organiseren over mediawijsheid. We zullen u hier binnenkort
nog verder over informeren maar zet de datum nu alvast in uw agenda!

Even voorstellen
Via deze weg wil ik mezelf graag voorstellen. Mijn naam is Myrna Eckhardt, ik ben 23
jaar oud en woon in Soest. Mijn hobby's zijn yoga en zwemmen. De komende periode
zal ik les gaan geven aan groep 6. Daar heb ik heel veel zin in!
Enkele jaren geleden heb ik de opleiding Pedagogiek afgerond. Met veel plezier heb ik
gewerkt op een dagbehandeling. Daarbij besloot ik dat ik, naast het pedagogische
aspect van het leren, het didac sche aspect van het leren meer wilde gaan toepassen
en volgde ik de PABO opleiding.
Deze opleiding heb ik afgelopen zomer afgerond. Nu mag ik echt het onderwijs in!
Ik ben blij op De Bron te kunnen werken.
Tot snel!
Myrna
Hoi allemaal! Ik ben juf Noortje en het komende schooljaar zal ik op
donderdag de gymlessen verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. Ik woon in
Deventer en reis dus elke donderdag met veel plezier op en neer om leuke
lessen neer te ze en. Ik ben gek op volleybal, zowel zelf spelen als het
aanmoedigen van de eredivisie. Verder vind ik het heerlijk om in mijn vrije
jd een goed boek te lezen, te tekenen (voor volwassen) en jd door te
brengen met mijn familie.
Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en
weet zeker dat we er samen een mooie jd van zullen maken!
Tot ziens, Noortje
Startgesprekken
Uw kind zit nu een week in een nieuwe groep. Als school willen we graag samenwerken met ouders. U
kent uw kind het langst en het best en ziet uw zoon/dochter in verschillende situa es. U kunt de
leerkracht vertellen welke aanpak uw kind op school nodig hee . Daar hee u vast ideeën over. Daarom
willen wij graag met u en uw kind een start-gesprek.
Op 10 en 12 september zijn de startgesprekken voor alle groepen. De meeste ouders hebben zich al
ingeschreven op de inschrijﬂijsten die in de centrale hal liggen. Voor deze gesprekken zijn vanaf groep 3
ook de kinderen uitgenodigd.
Om u op weg te helpen dit gesprek met uw kind voor te bereiden, zijn dit enkele voorbeelden waarover
gesproken kan worden:
- Wat is leuk/sterk aan uw kind, welke belangstellingen en talenten hee uw dochter/zoon? Wat
gaat goed met uw kind?
- Hee u nog zorgen over het onderwijs of de opvoeding van uw kind?
- Zijn er bijzonderheden op medisch gebied?
- Tops: wat waardeert u aan de school? Wat gaat al goed?
- Tips en sugges es: wat kan school beter doen in de aanpak van uw kind?
Uw kind kan van tevoren nadenken over de volgende vragen:
- Ik ben goed in/weet veel van:
- Ik wil graag leren:
- De leerkracht kan me helpen door:
- En dan wil ik ook nog zeggen of vragen:

Hoofdluis
Bij de controle op hoofdluis afgelopen woensdag zijn in vijf groepen neten en/of luizen aangetroﬀen. Het
is dus weer erg belangrijk dat u uw kind regelma g checkt. De ouders van kinderen bij wie neten en/of
luizen zijn gezien, worden persoonlijk door de leerkracht op de hoogte gebracht. Constateert u thuis
hoofdluis dan graag een berichtje naar de leerkracht.
Ook doen wij nog een oproep aan ouders die mee willen gaan helpen met de luizenpluis. Vele handen
maken tenslo e licht werk!
TSO betaling
Afgelopen week zijn er nog veel aanvragen binnen gekomen voor het overblijven. Vriendelijk willen wij u
verzoeken het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL56 INGB 0007775405 t.n.v.
Inzake de Bron onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Wanneer u gebruik wenst te
maken van gespreide betaling, wilt u dit dan even doorgeven aan de direc e?
Voor komend schooljaar gelden de onderstaande vaste tarieven:
1 vaste dag overblijven kost € 75,00.
2 vaste dagen overblijven kost € 150,00.
3 vaste dagen overblijven kost € 225,00.

