Nieuwsbron
12 maart 2021
Agenda
26-03-2021
26-03-2021

Paascrea ef-ochtend
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Afgelopen jd is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Daantje en wensen
haar en haar ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Personele zaken

Hoera een dochter!
Vorige week dinsdag zijn juf Simone en Daniël de trotse ouders geworden
van hun prach ge dochter Ella. Wij feliciteren hen van harte en wensen
hen veel geluk toe met elkaar!

Studiedag
Zoals u hee kunnen lezen in de Parro app zal de studiedag voor het team van woensdag 17 maart niet
doorgaan. Deze dag zal een normale lesdag zijn voor de kinderen.
Pasen
Dit jaar gaan we in de periode voor Pasen een crea eve ochtend organiseren op vrijdag 26 maart. Die
ochtend gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 een bloempotje versieren, waarin een bloembol zal
worden gepoot. De OC verzorgt de materialen hiervoor. Wij gaan er een gezellige ochtend van maken!
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. De onderbouw is om 12.00 uur uit en de bovenbouw
hee in de middag reguliere lessen.
De bloempotjes gaan naar de Rotary Soestdijk. Zij gaan paasboxen vullen met allerlei lekkernijen en met
onze bloempotjes. De paasboxen worden geschonken aan eenzame ouderen.
Op donderdag 1 april staan er verschillende ac viteiten op het programma.
In elke groep zal er een paasviering worden gehouden en wordt er een
high-tea als lunch georganiseerd. Ook gaan de kinderen van groep 1 t/m 5
die dag eieren zoeken op het plein!
Deze dag nemen de kinderen wel zelf hun pauzehap mee.
De begin -en eind jden zijn gelijk aan een gewone schooldag.
Met vriendelijke groet, De paascommissie

S ch ng Leergeld
Leergeld laat alle kinderen meedoen!
Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen op
school bij een schoolreis, of bij een vereniging, sportclub of muziekles.
S ch ng Leergeld Soest-Baarn wil kinderen uit Soest, Soesterberg en Baarn mee laten doen!
Doordat S ch ng Leergeld zorgt voor een ﬁets, een laptop, het schoolreisje/kamp, het lidmaatschap van
een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles betaalt, krijgen kinderen meer kans om sociale
contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere
belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een deelname aan schoolac viteiten kunnen kinderen
gewoon meedoen met hun klasgenoten.
Want nu meedoen is straks meetellen.
Wilt u meer weten of een aanvraag doen, kijk dan op h ps://www.leergeld.nl/soest-baarn/
Verkeersveiligheid
In de MR vergadering van afgelopen week hebben we gesproken over de verkeersveiligheid. Hoewel al
veel meer kinderen op de ﬁets of lopend naar school komen, merken we dat er toch nog veel
autoverkeer voor de school is. De gevaarlijke situa es ontstaan met name door auto’s die keren op de
weg. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden in het belang van de veiligheid voor onze
kinderen.

