Nieuwsbron
2 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers,
Helaas gaf de persconferentie van afgelopen week nog geen uitzicht op versoepeling van de
maatregelen. Derhalve zullen we de huidige maatregelen nog blijven hanteren. Mocht er na de volgende
persconferentie iets wijzigen, houden wij u daarvan natuurlijk op de hoogte. Wij willen u bedanken dat
u afgelopen week bij het halen van uw kind de maatregelen serieus heeft genomen.
Na de herfstvakantie hopen we de contacten met u weer uit te kunnen breiden omdat
we deze vanuit school ook missen.
Wij kunnen ons voorstellen dat de situatie veel vragen met zich meebrengt.
Waar doet u goed aan: uw kind snottert en hoest, maar heeft geen koorts... dus wel of niet
naar school? Met deze vraag kampen velen momenteel en er blijft veel twijfel bestaan over
wat nu het beste is.
Deze twijfel is heel begrijpelijk, juist na de persconferentie van afgelopen maandag, waarin
werd aangegeven dat de coronamaatregelen weer verder worden aangescherpt.
Voor het onderwijs gelden richtlijnen, die zijn opgenomen in de zogenaamde 'beslisboom'. Hierbij treft u de
link met afbeelding en toelichting aan. We hopen dat u aan de hand van deze aanwijzingen gemakkelijker tot
een juiste beslissing zult komen. Mocht u nog vragen hebben, blijven wij uiteraard beschikbaar voor overleg.
U kunt ons altijd bereiken via telefoon of de mail: info@debronsoest.nl
Blijf gezond allemaal!
Agenda
08-10-2020
16-10-2020
19-10-2020

OC vergadering
De volgende Nieuwsbron komt uit.
Herfstvakantie

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen tijd zijn er weer nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Fiene, Aaron, Mitch
en Jaylinn en wensen hen en hun ouders een fijne tijd op de Bron toe!
Inschrijven broertjes/zusjes op de Bron
Wij doen een oproep aan alle ouders van onze school die een kind hebben gekregen, geboren in het jaar
2018 of later: als uw kind nog niet is ingeschreven voor onze school, dan verzoeken wij u om uw kind
z.s.m. in te schrijven. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij de directie.
Ventilatie
De staat van de ventilatie van onze scholen is geinventariseerd. Een extern bureau heeft al onze panden
onderzocht en geconstateerd dat wij voldoen aan de ventilatierichtlijnen conform bouwbesluit. Maar
ook is gesteld dat natuurlijke ventilatie voorlopig het beste is en blijft.
Met andere woorden: ramen en deuren staan veel open, zeker tijdens pauze’s, maar ook tijdens de
lessen.

Kinderboekenweek En Toen?
Hoera het is weer Kinderboekenweek!
We vieren de Kinderboekenweek van 30
september t/m 11 oktober. Woensdag
was de opening op het plein met een
echte tijdmachine!
Tijdens de Kinderboekenweek 2020
gaan we terug in de tijd. Boeken
brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. We lezen spannende
verhalen over ridders, we verplaatsen
ons in oorlogstijd of komen van alles te
weten over de Oudheid.

Stagiaires in de school
Graag willen wij u informeren over de stagiaires, die dit schooljaar op onze school hun stage doen. Wij
bieden ruimte voor verschillende stages.
PABO stagiaires doen een vierjarige opleiding, waarin de student in het vierde jaar v.a. januari een
LIO-stage loopt. Deeltijdstagiaires doen deze opleiding in twee en half jaar. De eerste-, en tweedejaars
studenten zullen steeds meer lessen gaan verzorgen, die door de leerkracht worden gemonitord en
besproken.

Naam
Nikki Steinpatz
Britt Klinkert
Femke Witteman
Anna Bloemendal

Voltijd/Deeltijd

Stage groep

Dag

Voltijd,
tweedejaars
Voltijd, eerstejaars
Voltijd, eerstejaars
Deeltijd,
eerstejaars

Groep 1/2A

Dinsdag

Groep 5
Groep 4
Groep 3

Donderdag
Donderdag
Dinsdag

