Nieuwsbron
20 december 2019

Agenda
31-12-2019
06-01-2020
08-01-2020
09-01-2020
16-01-2020
17-01-2020

Jeugdloop Sylvestercross groep 3 t/m 8
Eerste schooldag na de kerstvakan e
Bibliotheekbezoek mediawijsheid groep 7A en 7B
Naschoolse techniekcursus Mad Science
Naschoolse techniekcursus Mad Science
De volgende Nieuwsbron komt uit

Personele zaken
Vandaag hebben we in groep 7A afscheid genomen van juf Carin omdat juf Mariska na de kerstvakan e
weer terugkomt van haar ouderschapsverlofverlof. Wij bedanken Carin voor haar enorme inzet en
verwelkomen Mariska weer terug op school!
Kerstviering
Gisterenavond hebben we in alle groepen het kers eest gevierd waarbij het kerstverhaal verteld of
uitgespeeld is jdens een heerlijk kerstdiner. Wat ﬁjn dat er zoveel vaders wilden helpen bij het
uitserveren, bedankt hiervoor! Na aﬂoop hebben alle kinderen nog een kerstlied gezongen en was er
nog jd voor een gezellig samenzijn. Vandaag ontvangt u van de leerkrachten nog een kort verslag van
de viering in de groepen.
Serious Request
Zoals u weet hebben groep 7 en 8 ac e gevoerd voor Serious Request. Er waren zichtbare ac es maar
ook ac es achter de schermen die geld opgeleverd hebben. Door o.a de kerstmarkt, de inzameling van
ﬂessen en de verschillende kerstconcerten is er een opbrengst gerealiseerd van €2646,03!
De diaconie van de Protestantse Gemeente Soest hee besloten een gi van € 500,00 euro te doneren
aan Serious Request, bovenop de opbrengst van de collecte (die nog niet bekend is)
Dit bedrag kunnen we nog bij het totaal optellen.
Wij willen iedereen die een steentje hee bijgedragen hartelijk bedanken en natuurlijk een groot
dankwoord geven aan de leerkrachten en leerlingen van groep 7A, 7B en 8!

Komt u ook naar het Kinder-Kerst-Theater in de Open Hof?
Het is een jarenlange tradi e in De Open Hof dat er op 24 december, op kerstavond,
om 19.00 uur een Kinder-Kerst-Theaterviering wordt gehouden.
Elk jaar wordt voor kinderen door Gerrit Olsman een theaterscript geschreven,
waarin het verhaal van Kerst op een bijzondere en eigen jdse wijze wordt verbeeld.
Enkele leerlingen en oud-leerlingen van De Bron spelen ook dit jaar weer mee in
deze viering, die geschikt is voor alle lee ijden.
De Open Hof is sfeervol verlicht en op het plein branden vuurkorven.
De viering duurt een klein uurtje en na aﬂoop is er voor alle kinderen warme
chocolademelk en voor de volwassenen glühwein.
Het thema luidt dit jaar: ‘OP ZOEK NAAR HERDERS’. In deze theater-viering wordt er gezocht naar
herders. Een journalist wil voor de kerstedi e van de Soester Courant een verhaal schrijven over herders.
Om dat verhaal te schrijven wil hij een herder interviewen. Maar waar vind je vandaag de dag een
herder? Natuurlijk, herders zijn bij hun schapen, in het veld. Maar hoe hij ook zoekt, daar vindt hij ze
niet. Zal de journalist een herder vinden?
Alle kinderen en hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s zijn van hartelijk welkom in De Open Hof op
dinsdag 24 december om 19.00uur!
Van de sportcommissie
Zo aan het eind van 2019 kunnen we terugkijken op een mooie start van het spor eve jaar. Bij elk
schoolspor oernooi was de Bron vertegenwoordigd met een of meerdere teams met enthousiaste
kinderen.
We begonnen het schooljaar in september met de verschillende voetbaltoernooien waar zoals elk jaar
veel kinderen aan meededen. Het weer was niet al jd even goed, maar de inzet van de kinderen niet
minder. Zo haalde team de Bron 1 van groep 3 een mooie 3e plaats.
In oktober waren de schoolzwemkampioenschappen Dit jaar met een nieuwe opzet. Dat bleek succesvol
voor ons, want ook al hadden wij het kleinste team en jongste team, de zwemmers streden mee om de
top jden en behaalden met het team een knappe 3e plaats.
Toen was er in november het schoolschaaktoernooi. De vier jongens
uit groep 6 deden het erg goed en kregen een dik verdiend vaantje
mee naar huis.
Afgelopen weekend was het schooldamtoernooi, door de damlessen
die de afgelopen weken zijn gegeven na school jd, kwamen de 2
teams goed voorbereid naar het toernooi en kregen voor hun 12e en
8e plaats een mooie beker.
Belangrijker nog dan de resultaten van de deelnemers, was het
plezier wat de kinderen hadden met het sporten en met elkaar!
We sluiten 2019 af met de sylvestercross waar ook weer veel kinderen aan meedoen. Kom ze vooral
aanmoedigen op 31 januari!
Na de kerstvakan e kunnen de kinderen alweer inschrijven voor het schoolwaterpolotoernooi op
zaterdag 8 februari.
Vanuit de sportcommissie wensen we iedereen een goed en spor ef 2020!
Tot ziens bij een volgend sportevenement!

Het team van De Bron wenst u
jne feestdagen!
We zien elkaar na de vakan e graag weer terug op school op maandag 6 januari.

