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Beste   ouders,verzorgers,   
De   herfstvakan�e   staat   voor   de   deur   en   inmiddels   is   het   duidelijk   dat   corona    nog   enige   �jd   voor   
verstoring   van   het   reguliere   onderwijs   zal   zorgen.   We   hebben   te   maken   met   bovengemiddelde   
afwezigheid   van   teamleden   en   leerlingen   maar   zijn   er   desondanks   in   geslaagd   de   lessen   zoveel   mogelijk   
doorgang   te   laten   vinden.   
Met   de   zorgelijke   boodschap   van   de   laatste   persconferen�e   nog   vers   in   het   geheugen    hebben   we   
meerdere   alterna�even   besproken   om   de   drukte   beter   te   reguleren.   We   proberen   nu   met   de   looproute   
op   het   plein   de   beweging   gaande   te   houden.   De   veiligheid   voor   onze   leerlingen   blij�   ook   een   groot   punt   
van   aandacht.   Wij   hebben   de   gemeente   verzocht   de   groenstrook   voor   de   school   rich�ng   de     
Di   Lassostraat   te   snoeien   zodat   er   beter   zicht   is   vanaf   het   schoolplein.   Zij   hebben   toegezegd   dit   zo   snel   
mogelijk   uit   te   voeren.   
Ook   de   contacten   tussen   u   als   ouders   en   school   verlopen   anders.   We   zijn   echter   blij   dat   we   elkaar   goed   
weten   te   vinden    via   Parro,   e-mail   of   telefonisch.   Wij   benadrukken   nogmaals   dat   u   niet   met   vragen   moet   
blijven   lopen   maar   deze   met   ons   deelt   via   die   kanalen.   
Als   bijlage   tre�   u   een   brief   aan   van   de   directeur   bestuurder   van   onze   s�ch�ng   PCBO   Baarn   Soest.   
Graag   maken   we   meteen   van   deze   gelegenheid   gebruik   om   u   alvast   een   héle   fijne   herfstvakan�e   te   
wensen.   Geniet   ervan   en   blijf   gezond!   

Agenda   
19-10-2020 Herfstvakan�e   
26-10-2020 Eerste   schooldag   na   de   herfstvakan�e   
02-11-2020 Studiedag   team.   Alle   leerlingen   zijn   vrij   
06-11-2020 Na�onaal   schoolontbijt   
06-11-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Afgelopen   �jd   zijn   er   weer   nieuwe   leerlingen   gestart   op   De   Bron.   Wij   verwelkomen   Jolie   en   Sem   en   
wensen   hen   en   hun   ouders   een   fijne   �jd   op   de   Bron   toe!     

  
Con�nurooster   
Vanaf   dit   schooljaar   werken   we   met   een   con�nurooster.   Eind   vorig   schooljaar   hebben   we   hiervoor   
gekozen   nadat   een   overtuigende   meerderheid   (91%)   vóór   het   con�nurooster   had   gestemd.   
Het   hebben   van   een   con�nurooster   betekent   dat   de   school   kosten   maakt,   die   niet   door   de   overheid   
worden   gefinancierd.   Wij   vragen   u   daarom   een   vrijwillige   bijdrage   voor   het   con�nurooster.   
Van   de   bijdrage   voor   het   con�nurooster,   wordt   het   inze�en   van   pleinwachten   mogelijk   gemaakt   zodat   
wij   de   veiligheid   van   de   kinderen   kunnen   waarborgen   en   een   pre�ge   sfeer   kunnen   creëren.   
Mocht   u   deze   bijdrage   niet   willen   betalen,   willen   wij   u   verzoeken   twee   “pleinwachtdiensten”   per   jaar   te   
draaien.   Deze   pleinwacht   is   van   12.00u.   tot   13.00u.   
Wij   vragen   ouders   een   vrijwillige   bijdrage   van   €   25,00   per   leerling   per   jaar.   
We   hopen   dat   u   uw   bijdrage   overmaakt   zodra   u   hiervoor   het   verzoek   ontvangt.   
Als   u   daar   prijs   op   stelt,   kunt   u   met   de   directeur   eventueel   een   betalingsregeling   afspreken.   

  



Citotoetsen   
De   afgelopen   weken   hebben   onze   leerlingen   van   groep   4   t/m   8   de   uitgestelde   eindtoetsen   van   vorig  
schooljaar   gemaakt.   Dit   is   voor   ons   een   goed   meetmoment   van   de   beginsitua�e   waarmee   de   groep   weer   
op   school   is   gestart.   De   uitslag   van   de   toetsen   op   de   verschillende   vakgebieden   bekijken   we   vooral   
analy�sch.   Leidende   vragen   hierbij   zijn;     
-   Waar   staan   de   leerlingen   nu?     
-   Waar   hebben   ze   nog   moeite   mee?     
-   Wat   lukt   juist   wel?     
Op   basis   hiervan   stellen   we   nieuwe   doelen   op.   Niet   vanuit   de   gedachte   om   leerachterstanden   vast   te   
stellen,   maar   wel   om   aan   te   kunnen   sluiten   bij   het   niveau   van   iedere   leerling.   

  
Schoolontbijt.   
Op   6   november   zullen   wij   met   alle   groepen   meedoen   met   het   Na�onale   
schoolontbijt.   Dit   landelijk   schoolontbijt   wordt   jaarlijks   georganiseerd   om   het   
belang   van   een   goed,   dagelijks   ontbijt   te   onderstrepen.   Niet   ieder   jaar   is   het   
gegarandeerd   dat   we   mee   mogen   doen   maar   dit   jaar   zijn   we   weer   ingeloot!   We   
hopen   op   een   gezellig   en   gezond   ontbijt   met   elkaar!   
Het   thema   dit   jaar   is   ‘Een   betoverende   �jd   begint   met   een   gezond   ontbijt’.     
Een   feestelijke   opening   met   dat   thema   kan   natuurlijk   alleen   op   een   plek   in   
Nederland   die   daar   precies   bij   past:   De   E�eling!   
In   dit   speciale   jaar   met   coronamaatregelen   hebben   ze   geregeld   dat   scholen   en   
de   samenwerkingspartners   daar   via   een   livestream   bij   kunnen   zijn.     
Wij   verheugen   ons   al   op   een   heerlijk   ontbijt   in   een   betoverende   sfeer!   

  
Vanuit   de   Oudercommissie   (OC):   
We   zi�en   alweer   in   de   7 e    week   van   het   nieuwe   schooljaar   en   de   herfstvakan�e   staat   voor   de   deur.   Toch   
hee�   ook   de   OC   in   deze   rare   Corona-�jd   niet   s�lgezeten:   

● We   hebben   al   weer   2x   vergaderd.   Ook   voor   ons   helaas   online   via   Google   Meet.   
● De   eerste   ac�viteit   is   reeds   succesvol   afgerond,   namelijk   het   bezoek   van   de   schoolfotograaf.   Alle   

leerlingen   die   op   school   waren   hebben   weer   hun   best   gedaan!   Wij   hopen   dat   iedereen   tevreden   
zal   zijn   met   het   resultaat.   In   de   eerste   week   na   de   herfstvakan�e   ontvangt   u   de   inlogkaart(en).   

● De   brief   voor   de   ouderbijdrage   hee�   u   inmiddels   ontvangen.   Ook   hee�   u   via   het   nieuwe   systeem   
Schoolkassa   in   Parro   een   betalingsverzoek   ontvangen.   Velen   van   u   hebben   snel   betaald.   Dank   
daarvoor!   

● De   begro�ng   2020-2021   is   gemaakt   en   goedgekeurd   door   de   MR.   De   begro�ng   is   ter   info   
toegevoegd   aan   deze   Nieuwsbron.   Voor   vragen   kunt   u   terecht   bij   de   Penningmeester   Mirjam   
Huis   in   ’t   Veld:    penningmeester@debronsoest.nl     

● De   voorbereidingen   voor   de   Sint-   en   Kerstvieringen   zijn   opgestart.   Deze   zullen   uiteraard   vanwege   
Corona   anders   zijn   dan   dat   u   van   ons   gewend   bent,   maar   voor   de   kinderen   maken   we   er   sowieso   
een   feestje   van!   

  
Voor   nieuwe   ouders   voegen   we   graag   nog   even   toe   dat   wij   ook   meehelpen   bij   het   organiseren   van   de   
Schoolreis,   Paas-ac�viteiten,   de   Projectweek,    de   Koningsspelen,   de   Sportdag,   de   Avond-4-daagse   en   het   
Slo�eest.   Kortom,   wij   blijven   ook   in   deze   �jd   ac�ef   en   hopen   zo   veel   mogelijk   leuke   ac�viteiten   voor   de   
leerlingen   te   kunnen   organiseren!   Wilt   u   weten   wie   wij   zijn?   Kijk   dan   op   de   website   van   De   Bron,   onder   
het   kopje   Ouders.   

  

Wij   wensen   iedereen   een   fijne   herfstvakan�e   en   zien   
elkaar   graag   op   maandag   26   oktober   weer   terug!   
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