
          Nieuwsbron   
                 3 juli 2020  

 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De één na laatste Nieuwsbron van dit schooljaar alweer. Het voelt nog steeds wat raar dat we in de 
opstart zitten na de periode van thuisonderwijs maar ook alweer aan het afbouwen zijn naar de 
vakantie toe. Omdat we graag uw mening horen over de afgelopen periode zullen we maandag a.s. een 
korte vragenlijst toesturen met het vriendelijke verzoek deze in te vullen (het kost slechts 5 minuutjes 
van uw tijd). Met uw feedback kunnen wij weer verder werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
De komende weken staat er nog genoeg op de agenda om u over te informeren. Ondanks de 
maatregelen en het niet fysieke contact met u zijn we toch blij dat we een aantal activiteiten gewoon 
door kunnen laten gaan! In deze Nieuwsbron leest u er alles over. 
 
Agenda 
06-07-2020 Eindmusical groep 8 
13-07-2020                   Rapport mee naar huis 
14-07-2020 Wisselmoment 13.15 uur 
15-07-2020 Juffendag 
17-07-2020 Laatste schooldag 
17-07-2020 De volgende Nieuwsbron komt uit 
 
Afscheid groep 8 
Op maandag 6 juli zullen de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical opvoeren in Cabrio. Op vrijdag 
10 juli komen zij dan voor de laatste keer naar school en daarmee zijn ze dan op het punt gekomen 
afscheid te gaan nemen van De Bron. Ondanks het bijzondere laatste jaar van de basisschoolperiode 
hopen wij dat zij terug kunnen kijken op een heerlijke tijd. Wij zullen hen zeker 
gaan missen!  
 
Lieve Matijn, Anouk, Kris, Fréderique, Quinthen, Anoek, Marit, Ruby, Suzie, Timo, 
Elsa, Selah, Sam v. S., Anne, Myrthe, Tessa, Danilo, Isabella, Thijs, Romy, 
Wynona, Pepijn, Max, Meggy, Aylin, Sam H., Jens 

We wensen jullie allemaal veel succes op jullie 
nieuwe school!! 
 
Wisselmoment 
Op dinsdagmiddag 14 juli van 13.15 uur tot 13.45 uur zullen alle kinderen alvast een kijkje nemen in het 
lokaal van volgend jaar en kennismaken met de leerkracht(en) van volgend jaar. Op deze middag komen 
ook de kleuters die meteen na de vakantie instromen alvast even kijken op school.  
 
Juffendag 
Eén keer in het schooljaar vieren alle juffen hun verjaardagen op dezelfde dag: juffendag.  
Dit jaar valt deze feestelijke dag op woensdag 15 juli. De kleutergroepen gaan naar speeltuin 
Oosterkwartier in Baarn. De groepen 3 en 4 gaan naar speeltuin Baarn op de Jan Steenlaan. Groep 5 
start op school en gaat daarna naar de bowlingbaan. De groepen 6 en 7 gaan op de fiets naar de Kuil in 
Lage Vuursche. Specifieke informatie over deze dag ontvangt u via de parro app of mail. 
 
 
 



 
Laatste schooldag 
Vrijdag 17 juli begint om 12.00 uur de vakantie voor alle kinderen. Normaal gesproken luiden we al 
zingend op het plein de vakantie in. Dit jaar zal dat door de coronamaatregelen helaas niet gaan en zal 
de laatste schooldag ook anders verlopen. Graag vragen wij uw aandacht voor de eindtijden van de 
groepen.  
Om 11.30 uur zal groep 7 zelfstandig naar huis gaan. Om 11.45 uur begint de vakantie voor groep A en 
om 12.00 uur voor groep B. We willen u vriendelijk verzoeken u aan deze tijden te houden zodat we niet 
te veel drukte op het plein zullen hebben. 
 
ParnasSys en Parro 
Vanaf 1 augustus kunnen ouders met één account inloggen bij alle producten van ParnasSys 
(bijvoorbeeld Parro en Ouderportaal). Om inlogproblemen te voorkomen, is het van belang dat de 
gegevens van ouders in Parro en ParnasSys overeenkomen. Wilt u in het ouderportaal nog eens checken 
of het email adres goed genoteerd staat? 
 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! 
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar 
ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. 
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 


