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De allerbeste wensen voor 2021
Het team van de Bron wenst alle kinderen, ouders, zusjes en broertjes
het allerbeste voor 2021. We hopen dat u een ﬁjne vakan e hee
gehad maar kunnen ons ook voorstellen dat door het thuisonderwijs in
het vooruitzicht u wel bezorgd bent geweest en één en ander moest
organiseren. Met elkaar zullen we in 2021 zo goed mogelijk onderwijs
blijven geven, ook in jden van Corona en het afstandsonderwijs. We
streven ernaar dat kinderen met plezier het onderwijs thuis zullen
volgen en straks, als het weer mag, graag weer naar school toe komen om te leren.
Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat we intensief contact met elkaar houden om het onderwijs zo goed mogelijk te
kunnen aanbieden. Zeker in deze jd waarin we op afstand het onderwijs aanbieden, is het van belang
dat wij elkaar weten te vinden. We willen u hierom ook vragen of u dagelijks even kijkt op de Parro app
of er een nieuw bericht is van de leerkracht.
Zoals u gemerkt hee werkte de Parro app aan het begin van de week niet goed. Op dat soort
momenten zijn wij ook al jd bereikbaar via de telefoon (onder werk jd) of via de mail.
De mailadressen van de leerkrachten vindt u hier: E-mailadressen teamleden.
Ook zijn deze mailadressen te vinden op de website onder het kopje -contact - Email adressen
teamleden.
Het onderwijs op afstand
Via Google Meet hebben de leerkrachten contact met de kinderen. Bij de kleuters is dat 3 keer in de
week en op maandag ontvangen de kinderen een bingo kaart met nieuwe opdrachtjes voor die week.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben dagelijks contact met de kinderen om les te geven. Iedere
leerkracht en iedere groep hee een aanpak die past bij die groep. Er zijn vanaf groep 3 instruc es die
de kinderen online volgen via een Meet-verbinding met de leerkracht. Fantas sch dat de kinderen thuis
zo goed aan het werk zijn! We streven naar 100% ac eve kinderen. Complimenten ook voor u als ouders
om dit mogelijk te maken! Mocht u ergens tegenaan lopen of ps ter verbetering van het thuisonderwijs
hebben, vragen wij u dit met ons te delen.
Noodopvang
Wij bieden noodopvang voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Het uitgangspunt vanuit
het kabinet is dat als er één ouder is met een cruciaal beroep, de andere ouder zoveel mogelijk thuis de
opvang verzorgt. Wij verzoeken u om echt alleen gebruik te maken van deze opvang als er geen andere
oplossing mogelijk is. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang door een email te sturen
naar info@debronsoest.nl. Vermeld hierbij uw beider beroepen en werkdagen. De noodopvang vindt
plaats op onze school van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag is de noodopvang tot 12.30 uur.
Op vrijdag is de noodopvang voor groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur. Mocht uw kind na schooljd naar de BSO
gaan, dan vragen wij u dit zelf af te stemmen met de betreﬀende BSO en dit ook aan ons door te geven.

Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van groep 8 staan gepland op vrijdag 5 februari a.s.
Dit is nog onder voorbehoud van de ontwikkelingen in onderwijsland de komende weken. De PO-raad is
druk aan het overleggen met verschillende onderwijs instellingen voor het eventueel bijstellen van het
plan voor de schooladviesprocedure. Eén en ander hee te maken met de vraag wanneer de kinderen
weer fysiek onderwijs zullen krijgen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Huisves ng
Wellicht hee u in de krant gelezen over het Integraal Huisves ngsplan (IHP) van de gemeente.
Hierin wordt genoemd dat er een mogelijkheid is dat de 2e van der Huchtschool en De Bron geclusterd
worden in een nieuw schoolgebouw. Echter zijn hier nog helemaal geen concrete plannen over.
In het verleden is deze op e ook al eens in de media besproken. Vooralsnog zal er in 2024-2025
onderzoek worden gedaan naar de scholen in Overhees. De gemeente hee de zorgplicht om te
verkennen wat de staat van schoolpanden is en kijkt welke scholen in aanmerking komen voor renova e,
vervanging of uitbreiding van de schoolgebouwen.
Mochten er concrete plannen zijn waarvan wij weten, hoort u dit natuurlijk van ons.

Voor het thuisonderwijs dat jullie geven!

