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De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Wij heten graag onze nieuwe leerlingen Janiek en Remi van harte welkom! Wij wensen hen en hun
ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Voorleesochtend
Van 22 januari t/m 1 februari vinden de na onale voorleesdagen weer plaats. Voorlezen doen wij al jd
veel, maar jdens deze dagen nog een beetje meer!
Vandaar dat wij op vrijdag 24 januari een voorleesochtend hebben op school. Hierbij lezen de kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 voor aan
kinderen uit de lagere groepen. Het is
ﬁjn als de kinderen die gaan voorlezen
deze ochtend een eigen
(lievelings)boek meenemen, waaruit ze
willen voorlezen.
Daarnaast zal iedere leerkracht
verschillende ac viteiten in de klas
organiseren rondom boeken en
voorlezen. Ook krijgen alle groepen een
voorleesboek cadeau.
We wensen iedereen veel leesplezier!
Gastles door ouders
Door gebruik te maken van ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs proberen we op school zo
veel mogelijk kennis van buiten te halen. Hoe leuk zou het zijn als er een vader te gast zou zijn in groep 3
die architect is en wat vertelt over gebouwen en ontwerpen, er in groep 5 een lesje 'leren
programmeren' gegeven wordt door één van de moeders van een leerling?
Vanuit ouderbetrokkenheid, van elkaar leren en juist vanwege kennisoverdracht willen wij dit als school
s muleren en faciliteren. Hee u ook een mooi vak, beroep of interessegebied, meld het bij de juf.
Misschien past het uitstekend in het lesprogramma!
Adviesgesprekken groep 8
Op vrijdag 7 februari vinden de adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders.
Vanaf vandaag kan er hiervoor worden ingeschreven op de lijst die bij de groep ligt.

Centrale eindtoets
In april maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets. De eindtoets laat zien in welke mate
leerlingen de referen eniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. Wij krijgen van de middelbare
school drie jaar lang een terugkoppeling over de voortgang van de resultaten van de leerling. Zo kunnen
wij monitoren of wij de juiste adviezen hebben gegeven.
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.
Wij hebben de verschillende eindtoetsen onderzocht en kwamen uit bij de IEP toets. Er worden bij de
IEP Eindtoets open vragen gesteld, andere aanbieders van eindtoetsen doen dit niet en stellen alleen
gesloten vragen. Door open vragen te stellen krijgt het kind de ruimte om zelf na te denken en te kiezen
welke kant het antwoord op gaat.
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo min mogelijk hoe te zoeken naar wat er verwacht
wordt. De toets staat in één boekje: de te lezen tekst staat op de ene pagina en de vragen en eventuele
antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Het kind kan in één oogopslag, zonder dat er heen en
weer gebladerd hoe te worden, zien wat er moet gebeuren. Dit is overzichtelijk en gee rust en zo
kunnen de kinderen zich beter concentreren op de vragen.
Even doorgeven
Natuurlijk geven wij op school met alle plezier even iets door, maar we willen u vragen om de berichten
waar mogelijk direct door te geven aan de leerkracht. Wordt uw kind na school of tussen de middag
bijvoorbeeld door iemand anders opgehaald, of is er een tandartsbezoek gepland, gee u dit dan
rechtstreeks door aan de leerkracht, zodat hij/zij ( jdig) is geïnformeerd.
Wist u trouwens dat ziek- en afmeldingen (ook bezoek huisarts, tandarts, e.d.) via e-mail doorgegeven
kunnen worden? Vermeld in het bericht de naam en groep van uw kind en stuur dit, het liefst vóór
school jd, naar afmelding@debronsoest.nl.
We willen op deze wijze het telefoonverkeer beperken, dringende boodschappen uitgezonderd
natuurlijk! Met name in de ochtend is het vaak erg druk, waardoor de bereikbaarheid helaas niet al jd
op maal is.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!
Hulp gezocht voor onze moestuin
Zoals velen van u weten hebben wij een moestuin op school waar de kinderen uit groep 3 in werken. het
afgelopen jaar werkten de kinderen hier onder de bezielende leiding van de opa en oma van Thomas
Holtjer.
Echter zijn zij genoodzaakt te stoppen wegens gezondheidsklachten.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, opa’s of oma’s die het leuk
vinden om dit werk voort te ze en. De moestuin is van toegevoegde
waarde op ons onderwijs en het zou jammer als we dit niet meer
kunnen meegeven aan onze leerlingen. Mocht u interesse hebben of
iemand weten die de moestuin graag wil gaan leiden? Laat het ons dan
even weten.
Wij bedanken opa en oma van Tulder heel erg hartelijk voor hun inzet en enthousiasme!
Sylvestercross 2019
Onder werkelijk geweldige omstandigheden was er op oudejaarsdag weer de Sylvestercross en deze keer
al weer voor de 39e keer! Wij stonden als school met 64 kinderen verdeeld over drie categorieën ( groep
3 en 4 , groep 5 en 6, groep 7 en 8 ) aan de start.

Er werd geweldig gelopen door het mulle zand en ook nog met veel glooiingen bleek het soms heel las g
om echt snel door te lopen... maar gepresteerd werd er!
En laten we voorop stellen: iedereen die hee meegedaan is een winnaar!
Uitslagen van groep 3/4 vind je hier: h p://www.sylvestercross.nl/soest/15/1950/2019-uitslagen.html
Uitslagen van groep 5/6 vind je hier: h p://www.sylvestercross.nl/soest/15/1950/2019-uitslagen.html
Uitslagen groep 7/8 vind je hier: h p://www.sylvestercross.nl/soest/15/1950/2019-uitslagen.html
Wanneer je gaat zoeken op naam en je klikt daarop, zie je de start van de desbetreﬀende groepen en
jouw eigen ﬁnish op foto en op video, erg leuk om te zien!
Namens de sportcommissie danken wij de begeleiders voor hun inzet en natuurlijk de kinderen voor hun
enthousiasme!
We hopen op de laatste dag van dit jaar weer zoveel kinderen aan de start te kunnen zien!
Namens de sportcommissie!!!!

