Nieuwsbron
14 februari 2020
Agenda
17-02-2020
18-02-2020
24-02-2020
02-03-2020
02-03-2020
02-03-2020
06-03-2020

Kleutergroepen naar Idea
Gespreksmiddag en -avond
Voorjaarsvakan e t/m 28 februari
Groep 7A project Schrijver in de klas
Groep 8 naar de kinderboerderij
Start gebruik van de Parro app
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Graag verwelkomen wij de kinderen die afgelopen jd op onze school zijn gestart in de groepen 1-2:
Mila, Tess, Vince, Boaz en Julia. Wij wensen alle kinderen en hun ouders een hele ﬁjne jd op de Bron!
Personele zaken
Vanaf 1 maart zal Annemiek niet meer werkzaam zijn op De Bron omdat zij haar werkzaamheden op
Vaarderhoogt zal uitbreiden. Annemiek hee 18 jaar een grote rol gespeeld in de ondersteuning van de
leerkrachten. Wij danken Annemiek voor alles wat zij voor De Bron hee betekend en wensen haar veel
plezier in haar “nieuwe” baan.
We zijn trots om te kunnen zeggen dat juf Inger geslaagd is voor de PABO! Inger liep haar LIO-stage vanaf
begin schooljaar bij ons en is nu gediplomeerd leerkracht. Wij feliciteren Inger van harte en zijn blij dat
zij op De Bron werkt!
Vakan erooster 2020-2021 vastgesteld
In samenwerking met ons bestuur en overkoepelende besturen van PO en VO is het vakan erooster voor
volgend schooljaar vastgesteld:
herfstvakan e

maandag

19 okt.

t/m

vrijdag

23 okt

2020

kerstvakan e

maandag

21 dec.

t/m

vrijdag

1 jan.

2021

voorjaarsvakan e

maandag

22 febr.

t/m

vrijdag

26 febr.

2021

paasweekend

vrijdag

2 apr.

t/m

maandag

5 apr.

2021

Koningsdag

dinsdag

27 apr.

meivakan e

maandag

3 mei

pinksteren

maandag

24 mei

zomervakan e

maandag

19 juli

2021
t/m

vrijdag

14 mei

2021
2021

t/m

vrijdag

27 aug.

2021

De studiedagen voor komend schooljaar worden nog vastgesteld; deze worden voorbesproken met onze
MR.

Veilig op de ﬁets!
Hoe moedig je zelfstandigheid in het verkeer aan, zonder dat de veiligheid in het geding komt - een
belangrijk onderwerp, waarbij het credo 'jong geleerd is
oud gedaan' zeker opgaat. En nu de lente er weer aankomt,
wordt het ﬁetsen (naar school) nóg aangenamer. Bovendien
scheelt het een boel auto's rondom de school, wat de
veiligheid zeker ten goede komt.
Via deze link vindt u hierover belangrijke informa e over
veilig ﬁetsgedrag van kinderen.

Werving nieuwe MR-leden
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar 2 enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de
oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar (2020/2021)
beschikbaar willen stellen. Stephanie Kamphuis en Sharon Servais zijn a redend MR lid na een
zi ngsperiode van drie jaar.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te
denken en het beleid van de school kri sch te volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 10
april. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding
aanspreken. De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Voorzi er Stephanie Kamphuis (moeder van
Leone en Pieter), Sharon Servais (moeder van Tristan) en Leon Pleij (vader van Ralph en Robyn)
De school is al jd blij met mensen die op een posi ef kri sche manier willen meedenken, dus hee u
interesse; meldt u dan snel aan! Graag de aanmelding sturen naar MR@debronsoest.nl.
Wat doet de MR ? Iedere school hee verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap en inspraak. De MR bestaat uit
een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de direc e van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de
keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en
ouderpar cipa e. De wet schrij voor op welke gebieden de direc e en bestuur van de school de MR
om advies en instemming moeten vragen. De direc e hee instemming van de MR nodig op een aantal
zaken, zoals het schoolplan, forma eplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid. Voor
sommige zaken hee de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of
andersom. Via deze Link vindt u meer informa e over onze MR.

Wij wensen u alvast een

