Nieuwsbron
4 september 2020
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot, zeker na zo’n zomervakan e lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid!
Fijn dat we alle kinderen afgelopen maandag weer op school mochten begroeten. De situa e is niet
op maal door de corona maatregelen en zeker voor de nieuwe leerlingen en ouders is dit niet
makkelijk. Gelukkig went het elke dag een beetje meer en zijn we trots op de zelfstandigheid van uw
kind!
Vanuit ons bestuur zijn er nog enkele aanscherpingen gekomen qua beleid. Zo zijn excursies
naar externe organisa es waarbij oudervervoer nodig is nog niet toegestaan. Het kamp van
groep 8 kan wel doorgaan; gelukkig kunnen zij op de ﬁets en op de kamploca e is de organisa e
goed geregeld. We zijn voorzich g met ouders op het plein en in de school en maken hierbij
zorgvuldige keuze’s: wanneer wel, wanneer niet? We doen ons best hierover zo goed mogelijk te
communiceren.
Een speciaal welkom voor de nieuwe leerlingen op onze school: Jill, Gijs, Jackie, Evie, Hugo, Lux,
Johan, Ivan, Noah, Arsema, Lucy, Bente, Ma hew, Lily, Fender, Djaley en O s.
Wij wensen hen en hun ouders een hele ﬁjne jd op onze school!
Deze week hebben we naar elkaars verhalen van de vakan e geluisterd, de groepsafspraken gemaakt,
de boeken en schri jes goed bekeken en gewerkt aan de groepsdynamiek. Al jd een intensieve week
voor leerlingen en leerkrachten na 6 vrije weken. De kop is eraf en we kijken samen met u uit naar
een ﬁjn schooljaar!
Mocht u vragen hebben over groepsgebonden zaken kunt u de leerkracht bereiken via de Parro-app
of de mail. Voor andere zaken kunt u mailen naar: info@debronsoest.nl
Met deze Nieuwsbron sturen wij tevens de nieuwe ABC jaargids mee, waarin alle prak sche zaken
genoemd staan. Op onze website (www.debronsoest.nl) is deze jaargids ook te vinden.
Agenda
07-09-2020
14-09-2020
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14-09-2020
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De groepsinforma e wordt gemaild
Startgesprekken deze week
Startgesprekken deze week
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Volgende Nieuwsbron komt uit

Nieuws uit het team
Hierbij kunnen wij u een leuk bericht melden: Juf Simone is zwanger en
verwacht in februari haar eerste kindje. Hierbij feliciteren wij Simone en Daan
met dit goede nieuws en wensen hen een voorspoedige zwangerschap toe!
Ven la e
Zoals u niet ontgaan zal zijn is er in de media volop aandacht voor de ven la esystemen op scholen.
In de zomervakan e zijn alle luchtroosters in de lokalen goed schoongemaakt en dagelijks ven leren
we de ruimtes in de pauzes extra door ramen en deuren tegen elkaar open te ze en.
Ons overkoepelende bestuur PCBO Baarn-Soest inventariseert momenteel of er in alle gebouwen
voldoende ven la emogelijkheden zijn. Indien dit niet het geval is, wordt bekeken wat er moet
gebeuren om dit alsnog te realiseren. De inventarisa e en eventuele plannen zullen voor 1 oktober
aanstaande opgesteld zijn. Uiteraard wordt het resultaat van deze inventarisa e en eventuele
plannen gedeeld met het team en de ouders van de school

Startgesprekken
Door de huidige omstandigheden zullen de startgesprekken op een iets andere manier plaatsvinden.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m groep 5 zullen we de gesprekken op school houden met één
ouder en de leerling. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 en 21 september na
school jd in de lokalen. Na het gesprek (van 10 minuten) kunt u het lokaal verlaten via de nooddeur
zodat we één looproute kunnen hanteren. U krijgt hiervoor een uitnodiging via Parro zodat u daar het
gesprek kunt plannen. Met de leerlingen van groep 6 t/m 8 zal door de leerkrachten een kindgesprek
gevoerd worden. Dit zal onder school jd plaatsvinden.
Informa eavond
Helaas is de informa eavond vanwege coronamaatregelen afgelast. U ontvangt maandag a.s. de
groepsinforma e via de mail.
Schoolkassa
Vanaf dit schooljaar werken wij op De Bron met ‘Schoolkassa’. Dit is een
online betalingssysteem voor en door scholen. Het automa seert (via
Ideal) het innen, herinneren en verwerken van de vrijwillige ouderbijdrage,
de bijdrage voor het con nurooster en de betaling van het kamp. Het is
AVG-proof en gebruiksvriendelijk. Daarnaast is er een directe link met
Parnassys. ‘Schoolkassa' kost veel minder administra e jd van zowel
schoolmedewerkers als ouders. Ouders kunnen gespreid betalen, dona es
doen en hebben meer overzicht over hun verschillende geldstromen.
Voor het voldoen van de bijdrage ontvangt u een link via Parro.
Voor de incasso maken we gebruik van Mollie payments. In het rekeningoverzicht ziet u dus ook
Mollie payments als degene die de afschrijving doet. Het geld komt via hen weer op de rekening van
onze school.
Onze schoolapp Parro
Op De Bron werken wij met de Parro App. De Parro app is vergelijkbaar met WhatsApp,
maar dan AVG-proof en is gelinkt aan ParnasSys, ons leerlingadministra e systeem.
Afspraken rond het gebruik van de Parro-app.
Bereikbaarheid:
De leerkrachten zijn via de Parro App op eigen werkdagen bereikbaar van 7.30u.- 17.00u.
Beschikbaarheid:
Vanuit school streven we naar een vlo e communica e, maar zullen lang niet al jd direct reageren.
Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de groep. Lesgeven aan en aandacht
voor uw kinderen krijgen voorrang.
Waarover communiceren wij?
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. Ook kunnen we de gesprekken
plannen via Parro zodat de lijsten in de hal niet meer ingevuld hoeven te worden. We communiceren
niet over voortgang, gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).
Installa e voor de nieuwe ouders:
Zoek Parro op in de Apple App Store of Google Play Store, via uw telefoon en/of tablet.
Parro werkt ook via de computer of Windows Phone: h ps://talk.parro.com
Voor de koppeling met de Parro app, worden de mailadressen vanuit het administra esysteem
ParnasSys gesynchroniseerd.
Voor aanvullende vragen over de Parro App en om extra uitleg te krijgen kunt u op deze link klikken:
h ps://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders
Voor vragen en/of opmerkingen bent u van harte welkom.

Ziekte en vervanging leerkrachten
Hoewel wij hopen dat de situa e rondom het coronavirus snel verbetert, moeten wij ook reëel zijn en
an ciperen op wat mogelijk komen gaat. Dan bedoelen we speciﬁek dat wij (zeker wanneer het
griepseizoen aanbreekt) te maken zullen krijgen met zieke collega's of collega's die getest worden en thuis
moeten wachten op de uitslag.
We hebben een zeer beperkt aantal invallers beschikbaar, dus de kans is aanwezig dat het voorkomt
dat we geen leerkracht voor de groep kunnen organiseren. Indien dit het geval is, vragen wij u uw
kind die dag thuis te houden. Wij laten dit 's ochtends uiterlijk om 7.30 uur weten via een bericht in
de school-app 'Parro’
Mocht dit onoverkomelijke problemen opleveren, kunt u uw kind wel naar school brengen. Uw kind
zal die dag in een andere groep worden opgevangen.
Hoofdluiscontrole
Normaliter worden de kinderen na elke vakan e gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis
en/of neten. In verband met de corona maatregelen is het nu niet mogelijk deze controles op school
uit te voeren.
Wij vragen u om uw kind(eren) thuis goed te controleren en om ons te informeren als er onverhoopt
luizen of neten aanwezig zijn.
Nieuws vanuit de ANWB
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de ﬁets naar school
mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht
besteden aan het leren ﬁetsen?
Om goed te leren ﬁetsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen
controle over hun ﬁets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U
weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssitua es overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij heel andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met ﬁetsen en goede theore sche onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakan e en
vrije jd een breed scala aan ac viteiten in de sfeer van beïnvloeding, informa e en advies. In dat
kader volgen hier een aantal ps voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige ﬁets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de ﬁets regelma g na.
• Laat uw kind een ﬁetshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij ﬁetsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op jd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron
van
gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet aﬂeiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen, als u er niet persé
hoe te zijn en ga met een ruime bocht om ﬁetsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel ﬁetsplezier dit schooljaar!

