Nieuwsbron
18 september 2020
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij sturen wij u weer de Nieuwsbron met allerlei schoolspeciﬁeke informa e. We hebben een ﬁjne
zonnige week achter de rug waarin weer hard is gewerkt op school. Na school jd vonden de
startgesprekken plaats in groep 1 t/m 5. Fijn om elkaar in die gesprekken beter te leren kennen!
De groepen 8 zijn deze week op kamp geweest in Amerongen en ook zij hebben het heerlijk gehad! Op
dat soort momenten lijkt het Corona virus ver weg maar helaas is de realiteit anders…
Helaas is er besloten alle schoolvoetbaltoernooien van dit schooljaar de annuleren. Dit besluit is
genomen door SO Soest en VVZ ‘49, die dit jaar alle schoolvoetbaltoernooien zouden organiseren.
Gelukkig kunnen we op school nog wel gezellige ac viteiten organiseren en zullen we zoveel mogelijk
vaste vieringen in het jaar gewoon doorgang te laten vinden, zij het op iets andere wijze dan voorheen.
Als bijlage bij deze Nieuwsbron vindt u een brief vanuit de oudercommissie betreﬀende de vrijwillige
ouderbijdrage.
Het team wenst u allen een goed en zonnig weekend!
Agenda
24-09-2020
28-09-2020
30-09-2020
02-10-2020

Schoolfotograaf
Start Cito toetsen
Start Kinderboekenweek
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd zijn er weer een nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Fiene, Tess en
Ella en wensen hen en hun ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Afstandsonderwijs
We merken dat er met regelmaat een paar kinderen uit de groep thuiszi en wegens ziekte en/of in
afwach ng van de uitslag van een coronatest. Vanaf vandaag staat Classroom weer open voor de
groepen 3 t/m 8. De komende jd zal dit zich weer vullen met lessen en opdrachten zodat de kinderen
ook thuis aan het werk kunnen. We hopen op die manier een stukje con nuiteit te kunnen waarborgen.
Kinderboekenweek
Nog even en de jaarlijkse kinderboekenweek gaat weer van start. Anderhalve
week lang leesplezier op De Bron! Het thema dit jaar is 'En toen?!'.
De wereld van vroeger staat centraal jdens deze dagen. Lees spannende
verhalen over ridders, verplaats je in oorlogs jd of kom van alles te weten
over de Oudheid. Je hebt geen jdmachine nodig om andere jden te
ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!

Met alle kinderen zullen we op 30 september een jdreis starten. Filmpjes en foto’s delen wij via de
Parro-app met u. Vanaf dat moment hebben we verschillende ac viteiten in de groepen maar ook
daarbuiten om kinderen nog enthousiaster te maken voor lezen. Leerkrachten zullen in andere groepen
gaan voorlezen, we kunnen gouden ckets vinden in boeken en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
voorlezen bij de lagere groepen. Kortom; wij kijken uit naar een feestelijke lees-week!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de ac e: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag
het (voor)lezen van kinderboeken s muleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-ac e?
● U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school (in de tas van uw kind
of in de brievenbus bij het hek)..
● Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
● Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
● We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet!
Schoolfotograaf
Op donderdag 24 september komen de fotografen van 'Sgoolfotograaf' weer bij ons op school
fotograferen. Dit keer hebben we gekozen voor een grijze achtergrond.
Een paar kleding ps:
● Lekkere knalkleuren of een wit eﬀen shirt met spijkerbroek doen het al jd goed.
● Donkere kleuren zoals zwart en donkerblauw zijn met deze achtergrond minder sprekend.
● Vergeet niet: ook de schoenen kunnen op de foto komen!
● Jongens mogen gerust met petjes of 'hoodies' (meiden natuurlijk ook!) en de meiden mogen best
iets speciaals met hun haar doen.
● Maar de belangrijkste p: laat je kind vooral iets aantrekken waar hij of zij zich het stoerst of
mooist in vindt!
Een aantal weken na de fotograﬁe ontvangen de kinderen de inlogkaarten van hun
juf. Vanaf dat moment start er een speciale ac eperiode en kun je binnen een week
de groepsfoto kosteloos mee bestellen.

Helaas worden er dit jaar vanwege de Corona-maatregelen geen foto’s gemaakt met broertjes en/of
zusjes die niet op De Bron zi en.
Jaarverslag PCBO Baarn Soest
Hierbij vindt u het Jaarverslag 2019 van de S ch ng PCBO Baarn Soest. Dit is
de verantwoording vanuit onze s ch ng naar alle betrokkenen. Dit
document is tevens te vinden op de website.

Cito toetsen
Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van het Cito
LeerlingVolgSysteem. Met de bijbehorende LVS-toetsen bepaalt de leerkracht waar uw kind staat in zijn
ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de behoe es van uw kind. Door twee keer per jaar de
toetsen af te nemen kan de leerkracht de ontwikkeling van uw kind goed volgen, onderwijsbehoe en
signaleren en kan zij zien welke leerlingen extra aandacht of uitleg nodig hebben.
De komende drie weken nemen wij de Cito-toetsen af, die voor juni (de eind-serie) gepland stonden.
De groepen 4 t/m 8 maken de volgende toetsen; Rekenen/Wiskunde, Begrijpend lezen en Spelling. De
toetsen op gebied van lezen hebben wij al afgenomen voor de zomervakan e.
Cito hee in verband met een latere afname door Corona, de normering van deze toetsen aangepast. In
januari maken we dan de gebruikelijke toetsen passend bij het leerjaar van uw kind.
Namens Veilig Verkeer Nederland:
Deze week lanceerden wij een nieuwe ‘Meedoen is makkelijk’-campagne. Met de slogan “Op de ﬁets
naar school maakt de buurt blijer.” willen wij schoolomgevingen in Nederland veiliger maken.
Uit recente gesprekken tussen Veilig Verkeer Nederland, scholen en gemeenten, blijkt dat
verkeersdrukte rondom basisscholen op veel plekken een probleem is. Met de campagne 'Meedoen is
makkelijk' vragen wij hier op een posi eve manier aandacht voor. Het verzoek aan ouders is om hun
kind(eren) vaker lopend of met de ﬁets naar school te brengen. Dit leidt namelijk tot minder
verkeersdrukte bij scholen en voor kinderen speciﬁek ook tot meer prak jkervaring in het verkeer.
Automobilisten vragen we om schoolzones zoveel mogelijk te vermijden.
We hebben onder ruim 3.300 ouders onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat maar liefst 95% van alle
basisschoolkinderen binnen een straal van vijf kilometer bij hun school vandaan woont. Het moet dan
toch haalbaar zijn ouders en kinderen te s muleren om vaker te gaan lopen of de ﬁets te pakken? De
boodschap 'lopend en ﬁetsend naar school' zullen wij daarom blijven uitdragen.
Verkeersouders De Bron
Naar aanleiding van de MR vergadering hebben wij een oproep voor verkeersouders gedaan in de
laatste Nieuwsbron. Deze oproep hee voor drie vrijwillige verkeersouders gezorgd. Het team en de MR
bedanken Leon Jansen, Stephanie Kamphuis en Jasja van Kempen hiervoor! Op maandag, dinsdag en
donderdag zullen zij na school jd erop toezien dat de auto’s zachtjes rijden langs de school en de
kinderen veilig kunnen oversteken. Mocht u zich alsnog willen opgeven, horen wij dat natuurlijk graag!
Graag verwijs ik u in de bijlage naar het parkeerplan welke ook op de website onder schoolinfo staat.

