
 Nieuwsbron   
                 20   mei   2020   

 
 
Agenda  
21-05-2020 Hemelvaartsdag.    Alle   kinderen   zijn   vrij  
22-05-2020 Geen   school.   Alle   kinderen   zijn   vrij  
27-05-2020 Studiedag   team.   Alle   kinderen   vrij   
27-05-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit  
28-05-2020 Geleende   chromebooks   inleveren   op   school  
01-06-2020 Start   pinkstervakan�e  
08-06-2020 Eerste   “normale”   schooldag  
 
 
Beste   ouders,   verzorgers,  
 
De   eerste   anderhalve   week   50%   onderwijs   zit   erop.   En   ondanks   dat   het   natuurlijk   wat   vreemd   was  
allemaal   en   we   weer   moesten   wennen   aan   een   nieuwe   situa�e,   kunnen   we   wel   zeggen   heel   blij   te   zijn  
om   de   kinderen   weer   “live”   te   zien!   We   hebben   geprobeerd   de   gewone   lesdagen   te   volgen   en   alle  
vakken   aan   bod   te   laten   komen.   En   dankzij   het   mooie   weer   was   het   zelfs   mogelijk   om   weer   gymlessen  
van   juf   Noortje   te   krijgen!   
Na   gisterenavond   weten   we   ook   dat   we   na   de   pinkstervakan�e   weer   helemaal   open   mogen.  
Voorwaarde   blij�   wel   dat   de   komende   twee   weken   vast   komt   te   staan   dat   het   echt   veilig   is   om   de  
scholen   helemaal   te   heropenen.   Met   een   hele   kleine   slag   om   de   arm   dus   gaan   we   ons   weer  
voorbereiden   op   het   ontvangen   van   alle   leerlingen   en   daar   kijken   we   natuurlijk   erg   naar   uit!  
De   komende   �jd   zullen   we   ons   buigen   over   de   wijze   waarop   we   ons   onderwijs   op   een   veilige   manier  
gaan   inrichten   tot   de   zomervakan�e.   Er   zullen   ondanks   de   versoepeling   van   de   maatregelen   nog   wel   wat  
aanpassingen   nodig   zijn.   We   wachten   op   de   eventuele   aangevulde   richtlijnen   vanuit   het   RIVM   en   de   PO-  
raad   en   houden   u   hiervan   natuurlijk   op   de   hoogte.  
 
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen  
Afgelopen   �jd   zijn   er   weer   nieuwe   leerlingen   gestart   op   De   Bron.   Wij   verwelkomen   Jax,   Boas,   David,  
Semm,   Tess,   Bryan,   Rebecca,   Quimarz,   Amy   en   Fiene   en   wensen   hen   en   hun   ouders   een   fijne   �jd   op   de  
Bron   toe!  
 
Rapporten   en   gesprekken  
Door   het   geven   van   thuisonderwijs   en   het   geven   van   onderwijs   aan   de   hel�   van   de   groep   zullen   de  
eindrapporten   er   anders   uit   zien.   Het   rapport   zoals   we   dat   op   de   Bron   kennen   zou   waarschijnlijk   voor  
veel   leerlingen   geen   recht   doen   aan   de   situa�e   waarin   ze   de   afgelopen   weken   hebben   geleerd.   Uw   kind  
ontvangt   voor   deze   laatste   periode   een   alterna�ef   rapport,   waarin   we   zo   goed   mogelijk   de   ontwikkeling  
van   uw   kind   weergeven.   We   willen   u   aan   het   eind   van   het   schooljaar   de   mogelijkheid   bieden   een  
afrondend   gesprek   te   voeren   met   de   leerkracht.    Mocht   u   hiervan   gebruik   willen   maken,   kunt   u   dit  
aangeven   via   Parro.   Omgekeerd   kan   het   zo   zijn   dat   de   leerkracht   u   nog   uitnodigt   voor   een   gesprek   indien  
dat   wenselijk   is   vanuit   de   school.  
Deze   gesprekken   vinden   plaats   in   de   week   van   6   juli   via   Hangouts   Meet.   
 
 
 



 
Aangepast   toetsbeleid  
Na   de   pinkstervakan�e   tot   de   zomervakan�e   worden   er   weer   methodetoetsen   afgenomen.   We   toetsen  
alleen   die   doelen   die   cruciaal   zijn   om   verder   te   kunnen   met   de   geplande   leerstof.   Dan   gaat   het   vooral   om  
rekendoelen,   spellingdoelen   en    de   leesontwikkeling.   De   leerkracht   krijgt   inzicht   in   wat   de   kinderen   wel  
of   nog   niet   beheersen.   Opvallende   zaken   of   leerdoelen   die   echt   nog   aandacht   nodig   hebben   om   de  
doelen   van   het   betreffende   leerjaar   te   halen,   krijgen   prioriteit.   
We   willen   de   kostbare   �jd   niet   besteden   aan   toetsen   om   het   toetsen   en   daarom   zullen   we   niet   bij   alle  
vakken   de   volledige   toets   afnemen   maar   slechts   die   onderdelen   waarvan   wij   nog   niet   weten   of   het  
beheerst   wordt.   Toetsen   die   niet   volledig   afgenomen   worden   staan   niet   in   het   ouderportaal   omdat   de  
normering   dan   niet   klopt.   
 
Inleveren   geleende   Chromebooks  
Hierbij   willen   wij   u   eraan   herinneren   de   geleende   Chromebooks   met   oplader   weer   in   te   leveren   op  
donderdag   28   mei   in   de   teamkamer.   Graag   met   de   gebruikersovereenkomst   erin   zodat   we   precies   weten  
van   wie   we   het   chromebook   terug   hebben.   
 
Afscheid   groep   8  
We   zijn   blij   te   kunnen   vertellen   dat   we   met   groep   8   tóch   een   eindmusical   gaan   opvoeren!   Het   zag   er   lange  
�jd   naar   uit   dat   deze   door   het   Coronavirus   niet   door   zou   kunnen   gaan.   De   theaterzaal   van   Idea   is   te   klein  
om   de   maatregelen   in   acht   te   kunnen   nemen.   Gelukkig   kwam   openluch�heater   Cabrio   met   een   mooi  
aanbod!  
Het   openluch�heater   van   Soest   leent   zich   bij   uitstek   om   ook   met   de   maatregelen   die   nodig   zijn   in   de  
anderhalve   meter   samenleving   een   musical   te   faciliteren.   Daarom   stelt   Cabrio   zijn   grote   podium   gra�s   ter  
beschikking   van   de   Soester   basisscholen.   De   scholen   kunnen   hierbij   ook   gebruik   maken   van   de   technische  
faciliteiten   zoals   geluid   en   licht.   Wij   hebben   een   reservering   gemaakt   voor   maandagavond   6   juli.   Mochten  
er   in   de   tussen�jd   geen   veranderingen/aanpassingen   gebeuren,   zal   de   musical   van   groep   8   dus   die   avond  
plaatsvinden!  
 
Hoofdluiscontrole  
De   regelma�ge   hoofdluiscontrole   kan   door   de   genomen   maatregelen   niet   doorgaan.   Ook   maken   de  
kinderen   geen   gebruik   van   de   kapstokken   en   luizenzakken.   Daarom   willen   wij   u   vragen   thuis   extra   te  
controleren   op   hoofdluis   en/of   neten.  
 

 

Wij   wensen   u   een   fijn  
hemelvaartweekend!  
 


