
            Nieuwsbron     
                  6   november    2020  

  
Agenda   
10-11-2020 Promoshow   Mad   Science   
10-11-2020 MR   vergadering   
16-11-2020 Lootjes   trekken   groep   5   t/m   8   
18-11-2020 OC   vergadering   
20-11-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Gesprekken   
In   de   week   van   23   november   staan   de   digitale   gesprekken   gepland   om   samen   met   uw   kind   en   de   
leerkracht   de   ontwikkeling   en   het   welbevinden   van   uw   kind   te   bespreken.   Voor   deze   gesprekken   zijn   
vanaf   groep   3   de   kinderen   uitgenodigd   hierbij   aanwezig   te   zijn.   
In   de   week   van   16   november   kunt   u   zich   via   onze   Parro   -app   inschrijven   voor   een   gesprek.   
  

Vanuit   bestuur   PCBO   Baarn   Soest   
Bart   Sonnenberg,   onze   directeur-bestuurder,   hee�   laten   weten   dat   hij   per   1   september   2021   met   
pensioen   zal   gaan.   Als   bijlage   vindt   u   een   brief   van   ons   bestuur.   
  

Sinterklaasfeest     
Volgende   week   zaterdag   is   het   alweer   is   het   zover;   dan   zet   Sinterklaas   met   zijn   pieten   weer   voet   aan   wal   
in   Nederland.   De   Sinterklaascommissie   is   druk   bezig   met   alle   voorbereidingen,   daarom   hierbij   
belangrijke   informa�e   voor   in   de   agenda!   

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.     

Belangrijke   data:   
Maandag   16   november:   lootjes   trekken     
Dinsdag   24   november:   schoen   ze�en   op   school   
Dinsdag   1   december:   surprise   inleveren     
Vrijdag   4   december:   Sinterklaasfeest!     

Lootjes   trekken   
De   bovenbouw   (groepen   5   t/m   8)   helpt   Sinterklaas   
met   het   maken   van   surprises.     
Het   is   de   bedoeling   dat   de   surprise   thuis   door   de   kinderen   zelf   wordt   gemaakt.   
Op   maandag   16   november   gaan   wij   lootjes   trekken.   De   surprises   mogen   vanaf   dinsdag   1   december   in   de   
hal   bij   de   groep   worden   neergezet.   Uiterlijk   donderdag   3   december   moeten   de   surprises   ingeleverd   zijn.     

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.     

De   inloop�jden   van   de   ochtend   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.   We   gaan   er   een   mooi   Sinterklaasfeest   van   maken   met   z’n   
allen!   



Mad   Science   komt   op   De   Bron!   
In   januari   zal   er   een   naschoolse   Techniek   &   Wetenschapscursus   worden   gegeven   op   
donderdagmiddag   door   een   wetenschapper   van   Mad   Science.   Op   10   november   komt   er   
een   spectaculair   a�rap   met   een   techniekshow   waar   de   kinderen   hopelijk   enorm   van   gaan   
genieten.   Na   de   show   kunnen   kinderen   zich   inschrijven    en   bij   voldoende   aanmeldingen   zal   
de   naschoolse   Wetenschap   en   Techniekcursus   starten   op   donderdag   7   januari   2021   
Zes   weken   lang   worden   de   kinderen   meegenomen   in   de   wondere   wereld   van   
experimenten,   proe�es   en   coole   demonstra�es!   Elke   week   staat   een   nieuw   thema   
centraal   en   zal   de   professor   de   wetenschap   en   techniek   die   daarachter   zit   piekfijn  
uitleggen.   Uiteraard   gaat   ook   iedereen   zelf   aan   de   slag   als   echte   wetenschapper.   Van   super   
krachtbronnen   tot   de   wereld   van   robo�ca…   er   komt   van   alles   aan   bod!     
  

Rec�fica�e   emailadres   OC   
In   de   vorige   Nieuwsbron   stond   een   verkeerd   email   adres   van   de   penningmeester   van   de   OC.   Het   juiste   
email   adres   is:    penningmeesteroc@debronsoest.nl   
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