Nieuwsbron

6 december 2019
Agenda
12-12-2019
14-12-2019
14-12-2019
16 -12-2019
16-12-2019
18-12-2019
19-12-2019
20-12-2019
20-12-2019

Kerstmarkt Serious Request op school van 18:30 uur tot 20:00 uur
Groep 7 en 8 kerstconcert op de kerstmarkt Soest-Zuid om 10.30 uur
Schooldamtoernooi
Kerstconcerten t.b.v. Serious Request
Kleutergroepen naar Hoeve Ravenstein
Groep 3 naar ‘t Vaarderhoogt
Kerstviering
De kerstvakan e begint voor alle groepen om 12.00
De volgende Nieuwsbron komt uit

Personele zaken
Na de kerstvakan e zal juf Mariska weer terugkomen van haar ouderschapsverlof. Zij zal op donderdag
en vrijdag naast juf Wendy in groep 7A. Hierdoor gaan wij afscheid nemen van juf Carin, die de
vervanging van Mariska voor haar rekening hee genomen. Carin zal op vrijdag 20 december haar
laatste werkdag bij ons op school hebben en die dag kunt u haar ook gedag zeggen. Wij bedanken Carin
hierbij alvast voor haar inzet bij ons op school!
Serious Request
Dit jaar 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.
Hierbij alle afspraken op een rijtje:
- Kerstmarkt
Op donderdag 12 december van 18:30 uur tot 20:00 uur organiseren de leerlingen van groep 7 en 8 op
school een kerstmarkt. Tijdens de kerstmarkt zijn er verschillende ac viteiten, waarmee de leerlingen
geld willen ophalen voor Serious Request. Tevens zal er een loterij plaatsvinden met echt fantas sche
prijzen zoals een dinerbon voor Sabrosa, mooie pakke en van de slijter, de keurslager, Mooi enz. U bent
van harte uitgenodigd!
- Optreden op Soest-Zuid
Op zaterdag 14 december van 10:30 uur tot 11:00 uur zullen de leerlingen van groep 7 en 8 optreden op
de kerstmarkt op Soest-Zuid.
- Concerten Open Hof
Op maandag 16 december verzorgen de leerlingen van groep 7 en 8 drie concerten in Kerk De Open Hof
(Veenbesstraat 2).
Eerste concert: 15:45 uur
Tweede concert: 17:00 uur
Derde concert: 19:00 uur
U kunt vanaf maandag 9 december voor en na school jd op het
schoolplein een kaartje kopen. Een kaartje kost €5, -.
Wij kijken uit naar muzikale weken, waarin we zoveel mogelijk geld
ophalen voor Serious Request.

Kers eest op De Bron
Nu de Sint weer is vertrokken, kijken wij met elkaar uit naar het kers eest.
Aanstaande maandag krijgt u via uw kind een brief mee met alle informa e
hierover.
Herderstocht vanuit Cabrio
Maar wat is kerst nu voor u? Die vraag komt terug in de herderstocht.
Zaterdag 14 december vanaf 17.30 uur. De herderstocht is een
kerstwandeling met theater van circa 1,5 uur lang. Geschikt voor
vele lee ijden.
Loca e: vanuit en rondom Cabrio openluch heater.
Elke 7 minuten vertrekt er een groep. Kaartjes kun je het beste van tevoren kopen.
Kaartverkoop: Bij de Fakkel. Via de mail: fakkelsoest@solcon.nl. De kosten zijn: €1,- voor
kinderen in de lee ijd van 4 tot en met 12 jaar. €5,- voor iedereen boven de 13. Kinderen
onder de 4 mogen gra s de tocht lopen.
(opgelet, de kaartverkoop hee vertraging. Pas verkrijgbaar vanaf 14 november)
Eindtoets groep 8
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met de eindtoets van het Cito. Dit jaar hebben we, na overleg
met de MR, de keuze gemaakt voor de eindtoets van IEP.
De belangrijkste redenen zijn dat de IEP toets veel kindvriendelijker is en ook veel minder jd in beslag
neemt.
De eindtoets van IEP bouwt op van makkelijk naar moeilijk en de leesteksten zijn kort en toegankelijk.
De eindtoets van IEP is één van de 5 eindtoetsen voor het basisonderwijs die erkend wordt door het
ministerie van OCW.
De jdsduur is twee ochtenden van twee uur. Deze is gepland op woensdag 15 en donderdag 16 april
2020.
First LEGO League
Afgelopen vrijdag hebben 7 kinderen uit groep 8
meegedaan aan de First LEGO Leaque. Tijdens deze
ﬁnaledag moesten zij met hun zelf ontworpen,
gebouwde en geprogrammeerde robot verschillende
missies uitvoeren in de robotwedstrijd. Het was een
leuke, intensieve dag die uiteindelijk beloond werd met
de eerste prijs voor het robotontwerp! Knap gedaan
hoor!!

Dankwoordje
In oktober bent u gevraagd de pe e te tekenen betreﬀende het niet
herbouwen van een gymzaal bij de sloop van het Orlandogebouw.
De pe e is aangeboden aan de gemeenteraad maar hee helaas niet
het gewenste eﬀect gehad. Desondanks willen wij u hartelijk bedanken
voor uw steun en zijn we blij dat u met zoveel hieraan gehoor hee gegeven.
Nieuws uit de MR
Op 23 september en 2 december jl. hee de MR vergaderd en (mede) besluiten genomen over een
aantal onderwerpen:
- Evalua e informa eavond
De informa eavond van 5 september jl. is geëvalueerd. De avond had tot doel ouders/verzorgers kennis
te laten maken met de leerkrachten, te kijken in de klas en te informeren over wat er dit schooljaar op
het lesprogramma staat en welke methoden gebruikt gaan worden. De opkomst was goed en ouders
waren voor zover wij hebben vernomen tevreden over de invulling van de avond. Wel hebben we samen
met de direc e afgesproken de avond komend schooljaar wat naar achteren te verschuiven omdat het
nu net te snel na de start van het schooljaar was.
- Kascontrole OC-ﬁnanciën
De MR is verantwoordelijk voor een juiste besteding van uw vrijwillige ouderbijdrage door de OC. Om
die reden laten we elk schooljaar een ona ankelijke kascontrolecommissie de ﬁnanciën van het
voorgaande schooljaar controleren zoals beheerd door de OC-penningmeester. Ouders Sven van Bemmel
en Eric van der Heiden hebben deze taak dit jaar weer op zich genomen en hiervan verslag gedaan:
“De KCC kwaliﬁceert de administra e als volledig en nauwkeurig en het door de Penningmeester en het
bestuur gevoerde beleid verstandig en goed onderbouwd. De KCC wil de penningmeester bedanken voor
de pre ge ontvangst en complimenteren voor de verzorgde administra e. De KCC adviseert de leden
van de MR dan ook om de resultatenrekening 2018/2019 goed te keuren.”
De MR hee het advies van de kascontrolecommissie opgevolgd.
Sven en Eric: nogmaals dank voor het goede werk. Penningmeester Mirjam Huis in ’t Veld: bedankt voor
het goede beheer van de OC-gelden en de duidelijke ﬁnanciële stukken en heldere toelich ng.
- Opheﬃng verrijkingsklas
Wegens personele tekorten is besloten te stoppen met de verrijkingsklas. We hebben met de direc e
gesproken over alterna even. Zo is het idee geopperd om enthousiaste ouders gastlessen te laten
verzorgen, bijvoorbeeld over hun beroep of een ander interessant onderwerp dat buiten het reguliere
lesprogramma valt.
- Schoolplan De Bron 2020-2024
De afgelopen twee vergaderingen hebben wij samen met de direc e het concept-schoolplan van De
Bron besproken. Hierin worden de onderwijsdoelen voor de komende vier jaar beschreven. De MR hee
de afgelopen weken input mogen leveren en 2 december jl. ingestemd met het schoolplan. Afgesproken
is om een jaarlijkse evalua e (samen met de direc e) op te nemen in de MR-jaarcyclus.
- Vervanging CITO Eindtoets groep 8
De MR hee het voorgenomen direc ebesluit om de CITO-eindtoets in groep 8 te vervangen door de
IEP-toets besproken. We hebben gesproken over de mo va e, ervaringen van andere scholen en vooren mogelijke nadelen. Uiteindelijk is ingestemd met het voorgenomen besluit.

Dam Vereniging Soest Baarn
Zaterdag 14 december 2019 is het jaarlijkse schooldamtoernooi voor
basisscholen in het Gri landcollege (Noorderweg 79, 3761 EV Soest).
Dit jaar zullen er twee teams uit de groepen 5 en 6 meedoen.
Het toernooi zal starten om 10.00 uur en de prijsuitreiking wordt verwacht om
circa 13.15 uur.
De teams die op de plaatsen één, twee of drie eindigen, krijgen een
uitnodiging om mee te doen aan het provinciaal schooldamkampioenschap.
Wij wensen onze leerlingen vast veel succes!

