Nieuwsbron
8 november 2019
Agenda
11-11-2019
12-11-2019
18-11-2019
19-11-2019
22-11-2019

Groep 5 en 6 gastles fotoproject
Groep 8 gastles beperkt en sterk
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Kate, Emil, Novia en
Serena en wensen hen en hun ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Personele zaken
Vanaf aanstaande maandag zal juf Marianne weer terugkomen op school na haar ouderschapsverlof.
Marianne zal samen met Myrna groep 6 gaan draaien. Afgelopen week is zij al in de groep geweest om
weer even te wennen en dat beviel gelukkig heel goed!
TSO betaling
Fijn dat al zoveel ouders het overblijfgeld betaald hebben! Mocht u dit vergeten zijn, verzoeken wij u
vriendelijk het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL56 INGB 0007775405 t.n.v.
Inzake De Bron, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).
Wanneer u gebruik wenst te maken van gespreide betaling, wilt u dit dan even doorgeven aan de
direc e?
Apploos ﬁetsen voor groep 7 en 8
Op woensdag 27 november om 11.00 uur zal er aan groep 7 en 8 een voorlich ngsles gegeven worden
over appen en bellen op de ﬁets! De voorlich ng duurt ongeveer een uur en gee de kinderen een
verhelderend beeld over de gevaren van het gebruik van telefoons in het verkeer. Tijdens deze
bijeenkomst vertelt Michael Kulkens over zijn zoon Tommy- Boy, de huidige verkeerssitua e en het fatale
ongeluk dat Tommy-Boy hee gehad. Want ook Tommy-Boy was een gewone jongen die “even” op zijn
smartphone keek, net zoals bijna alle kinderen, jongeren en volwassenen wel eens doen.
We nodigen ook de ouders van groep 7 en 8 van harte uit om deze voorlich ng bij te wonen op
woensdag 27 november om 11.00 uur
Zie voor meer informa e ook de website h p://www.tbu erﬂy.nl/
Beverwedstrijd
Van 6 tot 15 november doet onze school mee met de Beverwedstrijd.
De Beverwedstrijd is een gra s informa cawedstrijd voor alle leerlingen uit
groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool. De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen
kennis te laten maken met informa ca.
Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informa ca,
algoritmen, structuren, informa everwerking, logica, puzzels en toepassingen.
Pi ge onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis nodig.
De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan
oplossen.
De vraag is of je dit binnen de gegeven jd lukt..
De kinderen krijgen 15 opgaven en krijgen hier 45 minuten de jd voor. De wedstrijd bestaat uit 5
gemakkelijke, 5 iets moeilijkere en 5 ingewikkelde vragen. We zijn benieuwd of we in de prijzen vallen!

Mediawijsheid
Afgelopen dinsdag hee de ouderavond Mediawijsheid plaatsgevonden op school. We kregen ps en
informa e voor ouders over mediaopvoeding. De volgende link biedt veel interessante sites en
online brochures over mediaopvoeding.
h ps://www.mediawijsheid.nl/category/voor-ouders/
Sinterklaas
Volgende week zaterdag (16 november) is het zover; dan zet Sinterklaas met zijn
pieten weer voet aan wal in Nederland. De Sinterklaascommissie is druk bezig met
alle voorbereidingen, daarom hierbij belangrijke informa e voor in de agenda!
Lootjes trekken
De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) helpt Sinterklaas met het maken van surprises.
Het is de bedoeling dat de surprise thuis door de kinderen zelf wordt gemaakt.
Op dinsdag 19 november gaan wij lootjes trekken.
De surprises mogen vanaf maandag 2 december in de hal bij de groep worden neergezet. Uiterlijk
woensdag 4 december moeten de surprises ingeleverd zijn.
Schoen ze en
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!
De kinderen van groep 6 t/m 8 hoeven op donderdag 28 november geen extra schoen mee naar school
te nemen maar ontvangen op vrijdagochtend natuurlijk wel iets leuks in hun laatje.
Sinterklaasfeest
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. We gaan er een mooi Sinterklaasfeest van maken met z’n allen!
Vooraankondiging Serioues Request
In 2019 zal Serious Request plaatsvinden van 18 tot en met 24
december. Er zal geld ingezameld worden voor slachtoﬀers van
mensenhandel. De opbrengst gaat gebruikt worden om
voorlich ng te geven en slachtoﬀers psychologische steun te
bieden.
Ook op De Bron zullen wij onze krachten bundelen om dit project
te ondersteunen. In alle groepen zal er aandacht worden besteed
aan dit onderwerp en de groepen 7 en 8 zullen een aantal
kerstconcerten ten gehore brengen waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Serious Request.
Op zaterdag 14 december zingen zij op de kerstmarkt in Soest-Zuid van 10.30 uur tot 11.00 uur.
Maandag 16 december zullen zij middag- en avondconcerten geven in de Open Hof.
Noteert u ook alvast de datum en jd voor onze kerstviering. Deze is op donderdag 19 december van
17.30 uur tot 19.00 uur.

Herderstocht 2019 zoekt spelers…..
Op zaterdag 14 december 2019 zal alweer voor de ende keer de Herderstocht in de Soester Duinen
worden gelopen.
Op 12 verschillende plekken zal het Kerstverhaal op een moderne en eigen jdse manier worden verteld.
Voor iedere scène hebben wij verschillende spelers nodig, en daarvoor zoeken wij
u/jou. Het maakt niet uit of u/je nu jong of oud bent. Iedereen is van harte welkom!
Op dit moment hebben wij nog 15 spelers nodig.
Wanneer u/jij ons team komt versterken dan bieden wij:
- Een hoop enthousiasme.
- Een mooie ervaring.
- Fijne contacten met mensen uit verschillende kerken in
Soest.
- Veel enthousiaste reac es van bezoekers op 14
december.
Wat vragen wij:
- Enthousiaste inbreng.
- Je aanwezigheid op de drie oefenmomenten.
- Op 5 oktober om 10.00 uur in de Wilhelminakerk.
- Op 1 november om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.
- Op 30 november om 10.00 uur in de Schuilplaats.
- Je aanwezigheid op 14 december 2019 tussen 14.00-21.30 uur.
Wilt u/wil jij je opgeven als speler? Heb je nog vragen?
Stuur dan voor een mail naar: Johan Haaksma. jjhaaksma@t-mobilethuis.nl
Wij kijken uit naar jullie komst!
Namens de organisa e herderstocht Missionair Beraad Soest,
Dennis ter Beek en Astrid Suijkerbuijk.

