
            Nieuwsbron   
                 22   november    2019  
 
Agenda  
26-11-2019 Gespreksmiddag   en   -avond  
27-11-2019 Voorlich�ngsles   app-loos   fietsen   groep   7   en   8   
27-11-2019 Gastles   brandweer   groep   4  
28-11-2019 ‘s   Avonds   schoen   ze�en   groep   1   t/m   5  
29-11-2019 Lego   League   wedstrijd   groep   8  
02-12-2019 Surprises   inleveren   groep   5   t/m   8  
04-12-2019 Groep   3   zingen   bij   de   Wiekslag   Boerenstreek  
05-12-2019 Sinterklaasfeest.   12.00   alle   groepen   vrij  
06-12-2019 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.  
 
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen  
Afgelopen   �jd   zijn   er   weer   nieuwe   leerlingen   gestart   op   De   Bron.   Wij   verwelkomen   Rosemarijn   en   Hosea  
en    wensen   hen   en   hun   ouders   een   heel   plezierige   �jd   op   De   Bron!  
 
Mad   Science   komt   weer   op   De   Bron!  
Binnenkort   zal   er   weer   een   naschoolse   Techniek   &   Wetenschap   cursus   worden  
gegeven   op   donderdagmiddag   door   een   knotsgekke   wetenschapper   van   
Mad   Science.   Afgelopen   dinsdag   was   er   een   spectaculaire   a�rap   met   een  
techniekshow   waar   de   kinderen   hopelijk   enorm   van   hebben   genoten.   U   kunt   uw  
kind   hiervoor   inschrijven   tot    19   december     en   voor   een   bedrag   van   €   72,00  
worden   ze   dan   vanaf   donderdag   9   januari   6   weken   lang   meegenomen   in   de  
wondere   wereld   van   experimenten,   proe�es   en   coole   demonstra�es!   
Elke   week   staat   een   nieuw   thema   centraal   en   zal   de   professor   de   wetenschap   en  
techniek   die   daarachter   zit   piekfijn   uitleggen.   Uiteraard   gaat   ook   iedereen   zelf   aan  
de   slag   als   echte   wetenschapper.   Van   super   krachtbronnen   tot   de   wereld   van  
robo�ca…   er   komt   van   alles   aan   bod!   
Opgeven   kan   tot   19   december   via:    inschrijven.mad-science.nl  
 
Dag:   Donderdag   
Tijd:   15:30   uur   -   16.30   uur  
Dag   1:   09-1-2020   
Dag   2:   16-1-2020   
Dag   3:   23-1-2020   
Dag   4:   30-1-2020   
Dag   5:   6-2-2020   
Dag   6:   13-2-2020   
 
Studiedag  
Afgelopen   maandag     hebben   we   met   het   team   een   studiedag   gehad   over   digitale   gele�erdheid.  
Het   ochtendprogramma   stond   in   het   teken   van   de   theore�sche   kennis   en   achtergrondinforma�e.   In   de  
middag   hebben   we   in   twee   groepen   een   visiespel   gespeeld   waarbij   een   aantal   stellingen   voorgelegd  
werden   waarover   we   met   elkaar   in   gesprek   gingen.   Naar   aanleiding   van   deze   gesprekken,   willen   we   een  
duidelijke   visie   ontwikkelen   op   digitale   gele�erdheid.   Het   was   voor   ons   een   leerzame   dag   waarop   we  
ons   zeer   bewust   waren   dat   de   veranderende   maatschappij   en   alle   daarbij   behorende   ontwikkelingen   ook  
een   aanpassing   van   ons   aanbod   vraagt.   
 

http://inschrijven.mad-science.nl/


 
Sinterklaas   data   reminder  
-   A.s.    maandag   25   november    mogen   de   kinderen   als   piet   verkleed   naar   school   toe   komen,   want   dan  
hebben   ze   pietengym!   Ze   gymmen   samen   met   de   groep   waar   ze   ook   het   Sinterklaasjournaal   mee   kijken.   
-   Vanaf   maandag   2   december   mogen   de   surprises   in   de   hal   bij   de   groep   worden   neergezet.   De   kinderen  
kunnen   tot   uiterlijk   4   december   hun   surprise   meenemen.   
-   Op    donderdag   28   november    mogen   de   kinderen   van   groep   1   t/m   5   ’s   avonds   op   school   hun   schoen  
komen   ze�en.   Het   is   de   bedoeling   dat   de   kinderen   van   deze   groepen   in   hun   pyjama   en   met   een   extra  
schoen   op   school   komen.   De   kinderen   gaan   om   18.30   uur   naar   hun   eigen   groep   en   zullen   daar   samen  
met   hun   juf(fen)   sinterklaasliedjes   zingen   en   vervolgens   hun   schoen   ze�en.   Dit   alles   zal   niet   langer   duren  
dan   een   kwar�ertje.   Kom   gerust   iets   eerder,   want   op   het   schoolplein   is   er   ook   al   wat   te   zien   (dit   is   nog  
een   verrassing).   Ouders   zijn   hierbij   natuurlijk   ook   van   harte   welkom.   Wel   hebben   wij   ervoor   gekozen   dat  
alleen   de   ouders   van   de   kleuters   mee   naar   binnen   gaan.   Voor   groep   3,   4   en   5   wordt   het   anders   te   vol   in  
de   lokalen   dus   deze   kinderen   gaan   met   de   juf   mee   naar   binnen.   Ouders   kunnen   dan   gezellig   een   kopje  
thee   en   koffie   op   het   plein   drinken.   We   hopen   op   een   gezellig   samenzijn   en   op   een   gevulde   schoen.  
Let   op:   Voor   de   kinderen   is   dit   allemaal   nog   een   verrassing.   Zij   ontvangen   hiervoor   een   uitnodiging   op  
maandag   25   november.  
-   Op    donderdag   5   december    vieren   wij   het   Sinterklaasfeest   op   school.   Leuk   wanneer   u   als   ouders   bij   de  
aankomst   van   Sinterklaas   en   zijn   pieten   kunt   zijn!   Vanaf   8.10   uur   zal   het   hek   open   gaan   en   verzamelen  
de   kinderen   zich   op   het   kleuterplein.   De   kinderen   hoeven   geen   eten   en   drinken   mee   te   nemen   en   de  
school   is   die   dag   om   12.00   uur   uit.   
-   De   kinderen   uit   groep   8   verzamelen   op    5   december    om   8.00   uur   in   de   klas.   Zij   mogen   als   piet   verkleed  
komen.   Vanaf   8.10   uur   lopen   deze   pietjes   alvast   rond   op   het   schoolplein.   
 
Kerst   |   Serious   Request   
De   voorbereidingen   zijn   al   in   volle   gang.   De   groepen   7   en   8   zijn   druk   aan   het   oefenen   voor   de   concerten.  
Vanaf   vandaag   is   er   iedere   vrijdag   de   gelegenheid   om   tegen   een   kleine   vergoeding   een   kopje   koffie   of  
thee   te   drinken   op   het   plein.   Dit   is   een   ini�a�ef   van   een   paar   leerlingen   uit   groep   8.   De   koffie   en   thee  
wordt   geheel   gesponsord   door   Albert   Heijn.   
 
Op   donderdag   19   december   van   17.30   tot   18.30   uur   vieren   wij   met   elkaar   ons  
kers�eest.   De   groepen   hebben   dan   een   viering   in   hun   eigen   klas.   Voor   u   als  
ouder   is   er   een   gezellig   samenzijn   op   het   plein.   Op   maandag   2   december  
beginnen   we   met   de   eerste   adventsviering.   In   de   Nieuwsbron   van   6  
december   kunt   u   alle   informa�e   over   het   kers�eest   lezen.   

 

 

 
 
 


