Nieuwsbron
6 maart 2020
Agenda
09-03-2020
11-03-2020
20-03-2020
16-03-2020
16-03-2020
17-03-2020
18-03-2020
20-03-2020
20-03-2020

Groep 7B en groep 8 Schrijver in de klas
Groep 7A bezoek museum Oud Soest (ﬁetsen mee naar school)
Kleutergroepen dansvoorstelling op school
Groep 7B en groep 8 bezoek museum Oud Soest (ﬁetsen mee naar school)
MR vergadering
OC vergadering
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij
Groep 8 Kinderboerderij
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen week is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Nils en wensen
hem en zijn ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Personele zaken
Namens Annemiek van Raaij stuur ik het volgende berichtje door:
Ik wil alle leerlingen, ouders en collega's bedanken voor het afscheid.
Ik denk er met heel veel plezier aan terug.
Groetjes, Annemiek
School jden
Omdat een meerderheid van u hee aangegeven wel geïnteresseerd te zijn in een onderzoek naar
andere school jden, zullen wij dat gaan oppakken. De komende maanden zullen we gebruiken om de
verschillende op es goed te verkennen en aan u te communiceren. U kunt na deze informa e uw
voorkeur gepersonaliseerd aangeven. Dit betekent dus niet per deﬁni e dat de school jden zullen
veranderen want kiezen voor het huidige rooster is ook een op e. We verwachten eind mei de
informa e compleet te hebben waarna u uw stem kunt uitbrengen. De medezeggenschapsraad moet
instemmen met een eventuele wijziging van onderwijs jd. Volgend jaar zal er nog niets veranderen dus
een eventuele verandering zal plaatsvinden in schooljaar 2021-2022.
Parro app
Afgelopen maandag hee u een koppelcode ontvangen voor onze schoolapp. De meeste ouders hebben
deze app inmiddels geac veerd. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, willen we u vriendelijk verzoeken
dit alsnog te doen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, loop gerust even binnen.
Waarvoor gebruiken wij de schoolapp:
- Prak sche zaken zoals bijv. uitjes, spullen meenemen maar ook nieuws vanuit de groep, een
leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz. Kortom, een kijkje in de groep.
We communiceren niet over voortgang, gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).
- Ziekmeldingen en doorgeven van een afspraak bij de huisarts, ziekenhuis, orthodon st etc. aan
de leerkracht is mogelijk via de Parro-app. Het is wel belangrijk dat dit jdig (voor school jd)
doorgegeven wordt.
- Gespreksplanning: Voor het plannen van de rapportgesprekken gebruiken we ook de Parro-app.
We kondigen de enminutengesprekken aan het begin van het schooljaar aan in de jaarkalender.
Ouders/verzorgers krijgen een bericht dat de gespreksplanning open staat en leggen daarin zelf
een keuze voor een gespreks jd vast.
- In de Parro-app kunt u tevens de privacy voorkeuren doorgeven.

Palmpasen
Dit jaar willen wij met de kinderen van groep 1 t/m 5 een palmpaasstok maken,
de groepen 6 t/m 8 zullen helpen met het maken van de palmpasenstok. Op 3
april gaan we een vrolijke optocht door de buurt lopen.
We willen u om het volgende vragen;
Wilt u samen met uw kind van 2 houten la en een kruis maken(de basis van de
palmpaasstok). Een lat van 40 cm en een van 60 cm. Niet van bamboe, want
daar kunnen geen punaises ingestoken worden.
De la en moeten ongeveer 2 cm breed zijn, met bovenop een spijker voor de
broodhaan. Wilt u ook een takje buxus meegeven?
Uiteraard zullen wij op vrijdag 3 april een optocht lopen, waarbij u van harte
bent uitgenodigd! Hierover volgt nog verdere informa e in de volgende
Nieuwsbron.
Koningsspelen 2020 'Hand in Hand'
Op vrijdag 17 april a.s. organiseren we een spor ef programma voor alle kinderen. Wat we precies gaan
doen, houden we nog even geheim maar we kunnen alvast verklappen dat groep 1 t/m 4 ac viteiten op
het schoolplein gaan doen. Voor groep 5 t/m 8 hebben we een andere loca e; de Soester Duinen.
Natuurlijk kunnen we uw hulp goed gebruiken! Via PARRO kunt u zich t.z.t. aanmelden om groepjes te
begeleiden. Meer informa e volgt snel!
School Waterpolo Toernooi 2020
Op zaterdag 8 februari was het zover, het jaarlijkse school waterpolo toernooi georganiseerd door De
Duinkikkers is Soest. Vanuit de Bron dit jaar slechts 6 aanmeldingen en dat betekent per wedstrijd 1
wisselspeler!
De verwach ngen van tevoren dus maar een beetje bijgesteld, het gaat om het meedoen en we gaan
er een gezellige ochtend van maken! Op de dag zelf blijkt Jesse (groep 4) ﬂink ziek te zijn en echt
niet in staat het water in te springen, heel erg jammer!
Dus uiteindelijk zonder wisselspelers maar met goede moed en een topsfeer het zwembad in,
aangemoedigd door de ouders.
Waterpolo, ook wel rugby in het water genoemd, is een fysieke en best zware sport. Er werden 5
wedstrijden gespeeld van 2x4 minuten. Al snelde vormde zich een goede verdeling in het team. Guus
(groep 5) als keeper, Finn (groep 5) en Tim (groep 4) in het middenveld en Ties (groep 5) en Ruben
(groep 6) in de aanval. De eerste doelpunten worden
gescoord door Ties en Ruben en toch wel wat
onverwacht werd de eerste wedstrijd gewonnen met 3-1!
De jongens blijken een topteam te zijn.
Met slechts één ervaren speler kennen ze de regels al goed,
spelen ze veel naar elkaar over en doet iedereen mee.
Vol trots zie ik ze 4 wedstrijden op rij winnen! De laatste
tegenstander bleek een maatje te groot en deze wedstrijd
wordt verloren met 1-4, maar desondanks hebben de
jongens een gedeelde eerste plaats bereikt samen met De
Achtbaan!!
Met een mooie beker en als prijs een gra s uur bowlen op
zak, gingen we na een leuke ochtend allemaal tevreden naar
huis!
Mirjam (moeder Ruben)

