Nieuwsbron
20 november 2020
Beste ouders, verzorgers,
We zi en in de aanloop naar de feestmaand en vooral bij onze jongste leerlingen zie je de spanning al
s jgen! Achter de schermen zijn we samen met de OC leden druk bezig met de voorbereiding van het
sinterklaasfeest en het kers eest. De overleggen gaan digitaal maar dat mag de voorpret niet drukken.
Fijn dat ook in deze jd de OC weer klaar staat om te helpen! Ook dit jaar zullen we samen met de
kinderen de december feesten uitgebreid vieren, zij het in aangepaste vorm.
Wat betre de corona maatregelen komen er langzaamaan wat posi evere berichten. Toch moeten we
nog voorzich g zijn en willen we de huidige maatregelen in ieder geval tot de kerstvakan e handhaven.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
Agenda
23-11 2020
24-11-2020
04-12-2020
04-12-2020

De online 10-minutengesprekken vinden deze week plaats.
Groep 1 t/m 4 schoen ze en op school.
Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Personele zaken/vervanging Simone
Juf Simone zal tot de kerstvakan e voor de klas staan en daarna begint halverwege januari haar
zwangerschapsverlof. Om de vervanging zo goed mogelijk te regelen hebben we intern wat moeten
schuiven. Juf Judith Krijt zal groep 3 tot de zomervakan e full me draaien. Dit betekent dat we voor
groep 1/2 C een vacature hebben uitgezet voor woensdag, donderdag en vrijdagochtend. We zijn al in
gesprek met een geschikte kandidaat en zullen de voortgang in de volgende Nieuwsbron met u delen.
10-minuten gesprekken
Afgelopen week hee u zich kunnen inschrijven voor de digitale 10-minuten gesprekken die komende
week plaatsvinden. Deze gesprekken zijn bedoeld om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind
te bespreken. Voor deze gesprekken zijn de kinderen vanaf groep 3 uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Alle ouders krijgen via de mail een uitnodiging voor het 10-minuten gesprek, mocht u maandag nog geen
uitnodiging hebben ontvangen, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.
Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Ondanks de
maatregelen willen Sint en Piet toch graag naar De Bron komen, maar kunnen wij
dat helaas niet vieren met een grote opening op het schoolplein. De Sint komt met
Piet in de loop van de ochtend langs alle groepen voor een gezellig moment van
samenzijn.
De star jden van vrijdag 4 december blijven hetzelfde (A-groep 8.25 uur - 8.35
uur, B-groep 8.35 uur - 8.45 uur). De groepen 5 t/m 8 zijn om 12.00 uur uit en de
groepen 1 t/m 4 om 12.10 uur. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen die dag.
Belangrijke data:
Dinsdag 24 november: schoen ze en op school
Dinsdag 1 december: surprise inleveren
Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest!

Schoen ze en
Op dinsdag 24 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen ze en op school. Graag op
deze dag een extra schoen meegeven.
Con nurooster
Wij willen u bedanken dat u al met velen de vrijwillige bijdrage voor het con nurooster hee betaald!
Ook zijn er al aanmeldingen binnen gekomen voor het verzorgen van de pleinwacht. We hopen na de
kerstvakan e daar gebruik van te kunnen maken en tot die jd vangen we dit
met het team op. We zijn ons aan het orienteren op binnen- en buitenspeel
materiaal waarmee we de pauzes voor alle kinderen nog leuker kunnen maken.
Vanaf 23 november zal er iedere maandag van 12.00u. tot 13.00u. een
medewerker van Na onaal Bureau Sport S mulering (NBSS) komen om in de
pauzes allerlei sportac viteiten/pleinspelen met de kinderen te ondernemen.
Thuisonderwijs
Graag willen wij u informeren over onze werkwijze in de groepen 3 t/m 8 als uw kind langdurig (in
afwach ng van een testuitslag of in quarantaine zit) afwezig is van school. Tijdens het thuisonderwijs
wordt in alle groepen Google Classroom ingezet (inloggen via Cloudwise COOL Portal). Hierop is het
weekrooster te vinden. Per groep kan er een verschil zijn in de verdeling digitaal werk-papieren werk. Dit
hangt af van de leerstof die op dat moment wordt aangeboden in de groep. De kinderen die thuis komen
te zi en krijgen een pakketje werk thuis gebracht.
Kerst
Ook de voorbereidingen voor het kers eest zijn al in volle gang. In de volgende Nieuwsbron leest u hoe
we Kerst op school zullen vieren.
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contribu e / het lesgeld en
eventueel de benodigde a ributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid
wordenvan een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan
je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul
dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair.
Zo vind je jouw intermediair
Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker
sociaal wijkteam. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met het fonds bij jou in de
buurt via de volgende link, mijn fonds.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

