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Beste   ouders,   verzorgers,  
 
Wat   was   het   fijn   de   afgelopen   twee   weken   weer   met   elkaar   te   kunnen  
spelen,   leren,   praten   en   lachen.  
Maandag   8   juni   konden   alle   kinderen   over   de   rode   loper   onder   de  
ballonnenboog   door   naar   hun   klas   toe   gaan.   Om   12.15   uur   was   er  
voor   iedereen   een   lekker   ijsje   van   ijssalon   Bemer!   Een   feestelijke   start  
na   een   periode   van   ons   thuisonderwijs.  
 
Met   de   hele   school   voelde   het   weer   compleet!   We   houden   natuurlijk  
wel   rekening   met   de   maatregelen   die   er   zijn,   maar   kunnen   gelukkig   de  
draad   weer   oppakken.   Fijn   dat   u   zo   goed   rekening   houdt   met   de  
aangepaste   school�jden!  
 
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerling  
Afgelopen   week   is   er   weer   een   nieuwe   leerling   gestart   op   De   Bron.   Wij   verwelkomen   Ezra   en    wensen  
hem   en   zijn   ouders   een   heel   plezierige   �jd   op   De   Bron!  
 
Groepsverdeling   en   leerkracht   beze�ng.  
Hierbij   geven   wij   u   de   groepsverdeling   door   voor   komend   schooljaar.   De   verdeling   van   de   kinderen   uit   de  
kleuterbouw   wordt   z.s.m.   per   mail   bekend   gemaakt   bij   de   betreffende   ouders.  
 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Groep   1-2A  Matanja  Matanja  Matanja/   Judith   S.  Judith   S.  Judith   S.  

Groep   1-2B  Inger  Inger  Inger  Inger  Inger  

Groep   1-2C  Janneke  Janneke  Judith   K.  Judith   K.  Judith   K.  

Groep   3  Simone  Simone  Simone  Simone  Simone  

Groep   4  Valerie  Valerie  Valerie  Valerie  Valerie  

Groep   5  Janine  Janine  Janine  Liselo�e  Liselo�e  

Groep   6  Wendy  Wendy  Wendy  Marion  Marion  

Groep   7  Anja  Anja  Anja  Anja  Anja  

Groep   8A  Marianne  Marianne  Marianne  Mariska  Mariska  

Groep   8B  Willeke  Willeke  Willeke  Willeke  Willeke  

 
Directeur: Els   Hordijk  
IB’er: Anne�e   Hellinga  
Onderwijsassistent: Pien   Jasperse  
 
 
 
 



Personele   zaken  
Zoals   u   ziet   staan   Sanne   en   Myrna   niet   in   het   schema   voor   volgend   jaar.   Sanne   hee�   een   nieuwe   baan  
gevonden   bij   haar   in   de   buurt   op   het   prak�jkonderwijs.   Een   uitdaging   die   zij   graag   wil   aangaan.  
Myrna   hee�   de   vervanging   voor   Marianne   en   Sanne   bij   ons   waargenomen   en   hee�   nu   een   nieuwe   baan  
gevonden   op   een   andere   school.   Wij   bedanken   beide   juffen   voor   hun   inzet   op   De   Bron   en   wensen   hen  
natuurlijk   heel   veel   succes   en   plezier   in   hun   nieuwe   baan   en   zullen   op   gepaste   wijze   afscheid   van   hen  
nemen.  
 
Met   de   fiets   naar   school  
Graag   doen   we   hierbij   nog   eens   de   oproep   om   de   kinderen   zoveel   mogelijk   lopend   of   met   de   fiets   naar  
school   te   laten   komen.   Het   belang   van   de   kinderen   staat   hierbij   voorop.   Voor   hun   eigen   zelfstandigheid,  
voor   beweging,   om   energie   kwijt   te   raken   en   om   verkeersveilig   te   worden.   Daarnaast   is   het   natuurlijk  
ook   goed   voor   het   milieu   en   de   eigen   portemonnee.   
 
Ziek-   of   afmelden  
Omdat   we   sinds   1   maart   onze   Parro-app   gebruiken   zullen   we   volgend   schooljaar   het   email   adres  
Afmelding@debronsoest.nl    niet   meer   gebruiken.   U   kunt   uw   kind   afmelden   via   de   Parro-app   bij   de  
leerkracht   of   als   dat   niet   kan   een   mail   sturen   naar   de   leerkracht.   Wilt   u   hierbij   wel   le�en   op   de   werkdag  
van   de   leerkracht?  
 
Nieuwe   lesmethoden  
Volgend   school   jaar   gaan   wij   starten   met   nieuwe   lesmethoden   voor   lezen   en   schrijven.   
Groep   3    gaat   starten   met   de   leesmethode   Lijn   3.   Lezen   leer   je   het   best   door   veel   te  
oefenen.   In   Lijn   3   is   daarom   veel   aandacht   voor   leesbevordering.   Zo   krijgen  
kinderen   plezier   in   lezen   en   gaan   ze   het   vanzelf   meer   doen.  
Elk   thema   hee�   een   les   leesbevordering.   Kinderen   praten   met   elkaar   over   boeken  
en   leren   over   tekstsoorten.   Mooie   verhalen,   fraaie   illustra�es   en   uiteenlopende  
soorten   tekst:   allemaal   draagt   het   bij   aan   het   leesplezier   van   kinderen.   
 
Groep   4    gaat   starten   met   de   methode   Karakter.     Met   Karakter   leren   de   kinderen  
goed   lezen   en   doen   ze   succeservaringen   op.   Hoe?   In   elke   les   staat   één   leesdoel   voor   technisch   of  

vloeiend   lezen   centraal   en   is   alles   op   dat   doel   gericht.   Echte   focus   op  
technisch   en   vloeiend   lezen   dus,   en   dat   maakt   het   verschil.   De   leesstappen  
die   de   kinderen   maken   worden   bovendien   inzichtelijk   door   persoonlijke  
meetmomenten   in   de   les.   Dat   gee�   vertrouwen   en   het   mo�veert.   Daarnaast  
hee�   Karakter   een   aparte   leerlijn   literatuureduca�e   en   leesbevordering,  
waardoor   goed   technisch   leesonderwijs   en   leesmo�va�e   hand   in   hand   gaan.  
Het   resultaat?   Een   klas   vol   enthousiaste   lezers!  
 

Groep   3,4   en   5    starten   met   de   methode   schrijfmethode   Klinkers.   Goed   schrijven   kun   je   alleen   met   een  
juiste   schrij�ouding.   Klinkers   besteedt   daarom   veel   aandacht   aan   motoriek,   houding,   schrij�eweging   en  
pengreep.   Zo   leren   kinderen   netjes   en   ontspannen   schrijven.  
De   le�ers   die   kinderen   leren   lezen   met   Lijn   3,   leren   ze   met   Klinkers   ook   schrijven.   Zo   versterken   ze   beide  
vaardigheden.   Bovendien   komen   de   thema’s   in   beide   methodes   overeen.  
Door   middel   van   deze   methode   ontwikkelen   de   kinderen   een   mooi   blokle�er   handschri�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep   6   en   7    gaan   met   Getal   en   Ruimte   starten.   Groep   3,   4   en   5   zijn   dit   jaar   met   deze   methode   gestart.  
Wij   zijn   blij   dat   we   met   deze   mooie   methoden   kunnen   gaan   werken!  
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