Nieuwsbron
18 oktober 2019
Agenda
21-10-2019
28-10-2019
28-10-2019
29-10-2019
29-10-2019
31-10-2019
31-10-2019
01-11-2019
05-11-2019
06-11-2019
08-11-2019
08-11-2019
08-11-2020
08-11-2019

Start herfstvakan e
Eerste schooldag na de herfstvakan e
Boswandeling kleutergroepen
Groep 8 naar Utrecht Catharijneconvent
Groep 8 informa eavond Voortgezet Onderwijs
Groep 1-2A Kabouternatuurpad
Groep 5 en 6 gastles Kunst Centraal
Groep 8 brengt bezoek aan Heilige Familie Kerk
Ouderavond Mediawijsheid
Landelijke stakingsdag. De school is gesloten.
Na onaal schoolontbijt
Groep 4 naar de kinderboerderij
Groep 8 brengt bezoek aan Synagoge
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Wij heten graag onze nieuwe leerling Abel van harte welkom.
Wij wensen hem en zijn ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Personele zaken
Op 6 oktober is juf Sanne bevallen van haar prach ge zoontje:

Otis Julian Rafaël
Wij feliciteren Sanne en Rayli met hun zoontje en Yara met haar broertje en
wensen hen veel geluk met elkaar!
Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Ramona Bijl, ben 22 jaar en woon in Leusden. Ik ben
een eerstejaars pabo student en zit ik op de Marnix academie in Utrecht.
Voor mijn opleiding moet ik stage lopen en dat zal ik tot eind januari
doen ik groep 7B bij juf Anja. Elke donderdag ben ik te vinden in de klas.
Ik kijk er erg naar uit en hoop op een gezellige jd met de kinderen van
groep 7B.
Staking
U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat er op woensdag 6 november een landelijke
onderwijsstakingsdag is aangekondigd. Wij zullen als school die dag ook gesloten zijn en ons geluid laten
horen bij de manifesta e
Wij kunnen ons best voorstellen dat dat voor u als ouders las g kan zijn maar hopen dat u de moeite wilt
nemen naar de eerste 5 minuten van dit ﬁlmpje te kijken van Eén Vandaag van 3 oktober.
Volgens ons maakt dit duidelijk waarom we ac e willen voeren. Dat hee alles te maken met de
toekomst van het onderwijs en vooral met de toekomst van onze kinderen!

Ouderavond Mediawijsheid
Graag herinneren wij u aan de ouderavond Mediawijsheid op dinsdagavond 5 november.
De avond is bedoeld voor alle ouders van onze school. Er wordt ook aandacht besteed aan jonge
kinderen dus ook een aanrader voor ouders uit de onder- en middenbouw.
Het beloo een interac eve en afwisselende ouderavond te worden, dus neem uw smartphone mee!
De avond is van 19.45 uur tot 21.45 uur. Vanaf 19.30 staat de koﬃe klaar.
Wilt u deze avond bijwonen, stuur dan een mail naar ouderavond@debronsoest.nl en geef door met
hoeveel personen u komt.
Orlandogebouw
Op 14 oktober j.l. hee u een mail ontvangen met een pe e betreﬀende sloop Orlandogebouw. Mocht
u de pe e nog niet hebben getekend, willen wij u vragen dit alsnog te doen en ook in uw eigen kring
zoveel mogelijk mensen de pe e te laten ondertekenen. Wellicht kunnen we met gebundelde krachten
de gemeenteraad overtuigen van het belang van een gymzaal op de huidige plek.
First LEGO League
Een team van 7 kinderen uit groep 8 doet mee aan de First LEGO Leaque. Zij worden hierbij ondersteund
door Claudia Wiersma (moeder van Kris en Noor) en Margriet van Wijk (Ict PCBO)
Teamwork, innova e, robo echniek en uitdaging, dat zijn de pijlers onder de First LEGO League.
Jongeren gaan onderling de strijd aan met hun zelf ontworpen en geprogrammeerde Lego-robots. Welke
robot voert de missies het beste uit? Daarnaast denken zij rond het thema een slimme innova e uit en
presenteren dat aan een deskundige jury. De winnaar van de regioﬁnale gaat naar de Beneluxﬁnale… en
misschien wel naar de Wereldﬁnale!
Wereldwijd doen uit 70 landen maar liefst 250.000 kinderen mee aan de First Lego League.
Tijdens de FIRST®LEGO® League ontwikkelen de jonge talenten:
- Samenwerken en oplossingsgericht werken
- De basis van automa seren
- Presenta etechnieken
Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de vorderingen!
Schoolontbijt.
Op 5 november zullen wij met alle groepen meedoen met het Na onale schoolontbijt. Dit landelijk
schoolontbijt wordt jaarlijks georganiseerd om het belang van een goed, dagelijks ontbijt te
onderstrepen. Niet ieder jaar is het gegarandeerd dat we mee mogen doen maar dit jaar zaten we er
gelukkig weer bij. We hopen op een gezellig en gezond ontbijt met elkaar!
Het thema van het schoolontbijt dit jaar is: ‘Neem de jd voor je ontbijt!’.
Vaak is de factor jd voor ouders en kinderen elke dag een
drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. Daarom draait
deze 17e edi e om jd. Wij zullen op onze ontbijtdag de
jd nemen voor het ontbijt.

Vooruitblik naar 5 december
Op donderdag 5 december zijn alle groepen om 12.00 uur vrij. ‘s Morgens vieren we in alle groepen het
sinterklaasfeest, waar de Sint hopelijk weer bij aanwezig is! Wilt u zelf de BSO hiervan op de hoogte
stellen?

