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Goede Vrijdag. Alle leerlingen vrij.
Tweede paasdag. Alle leerlingen vrij.
Start Project ‘Reizen door de jd’
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Welkom aan onze nieuwe leerling
Wij heten graag onze nieuwe leerlingen Jonah en Leana van harte welkom! Wij wensen hen en hun
ouders een heel plezierige jd op De Bron!
Personele zaken
Gisteren is groep 6 op de hoogte gebracht van het feit dat juf Marion haar werkzaamheden in het
onderwijs zal neerleggen. Namens Marion stuur ik u het volgende door:
Lieve ouders en kinderen,
Naast mijn baan in het onderwijs en een gezin met 3 kinderen, werk ik ook met liefde aan interieur en
fotograﬁe. Het is me een aantal jaren gelukt om dit samen te kunnen combineren.
Nu ben ik echter op het punt gekomen dat ik een keuze moet maken. En met pijn in het hart laat ik jullie
weten dat ik mijn baan als leerkracht per 30 april naast mij neer zal leggen. Bijna 18 jaar lang heb ik met
veel plezier op De Bron gewerkt. Ik ga de kinderen, jullie en zeker ook mijn collega's missen. De overstap
maken naar volledig zelf ondernemen vind ik spannend maar ik heb er ook ongelooﬂijk veel zin in om te
ontdekken wat er op mijn pad komt.
Wij bedanken Marion voor al haar inzet op De Bron en wensen haar het allerbeste met haar nieuwe
uitdaging!
Intern hebben wij een aanpassing gedaan in de personele beze ng. Juf Mariska zal op donderdag en
vrijdag groep 6 gaan draaien en groep 8 zal de laatste weken van hun basisschoolperiode les krijgen van
juf Willeke, juf Marianne, juf Pien en onze stagiaire Nikki.
Projectweek ‘Reizen door de jd’
Vanaf 14 april stappen we met elkaar in een jdmachine en maken we een spannende reis door de jd.
Prinsen en Prinsessen, Vikingen, kunstschilders, Egyptenaren, de toekomst; we kunnen niet wachten om
van start te gaan!
Per groep diepen we een onderwerp uit. Anderhalve week lang werken we in de groep aan dat
onderwerp. Op maandag 26 april sluiten we het project af. Omdat we dit jaar geen kijkavond kunnen
organiseren, willen we een ﬁlm maken op donderdag 22 april. Deze ﬁlm wordt op maandag 26 april met
alle ouders van school gedeeld door middel van een privélink. Mocht u uw kind NIET in beeld willen
laten komen, wilt u dan een email sturen aan v.wi eveen@debronsoest.nl
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april organiseren wij voor alle leerlingen van De Bron de
jaarlijkse Koningsspelen. We hopen iedereen in rood, wit, blauw en oranje
kleding te zien!
Voor groep 1 t/m 4 wordt de sportdag op school georganiseerd. Wij
verwachten de onderbouw gewoon op hun eigen jd op school. We starten
in de klas met een warming up en daarna zullen de kinderen onder
begeleiding van ouders buiten op het plein een spellencircuit doen. Voor
eten en drinken wordt gezorgd.

Groep 5 t/m 8 wordt om 8.45u verwacht bij het spor errein van SO Soest. In samenwerking met NBSS
organiseren wij spelletjes die kinderen in groepjes van 10 kunnen spelen. De kinderen melden zich die
dag bij hun eigen groepsleerkracht. Vanaf groep 6 hopen we dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig,
samen met een klasgenoot, naar het terrein kunnen ﬁetsen. Mocht uw kind niet zelfstandig naar SO
Soest kunnen komen; om 8.30 uur vertrekken 2 leerkrachten op de ﬁets naar SO Soest. Wilt u van
tevoren even aangeven of uw kind vanaf school met ons mee ﬁetst. De kinderen hoeven alleen iets te
drinken mee te nemen.
De sportdag eindigt voor alle groepen om 12.00 uur. De bovenbouw is ‘s middags vrij!
Natuurlijk kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Wij kunnen dit Corona-proof inze en. Per groepje
kinderen vragen we 1 hulpouder. Vanaf vrijdag 2 april kunt u zich inschrijven via Parro.
Bij slecht weer moeten we dit evenement helaas afzeggen. We laten op vrijdagochtend 23 april om 7.30
uur deﬁni ef weten of de sportdag doorgaat. In dat geval verwachten we alle kinderen gewoon op
school.
We kijken uit naar een spor eve ochtend!
Voorstellen MR leden
Iedere school hee verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap en inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van
teamleden en ouders. Vanuit het team nemen Anja, Janine en Wendy deel aan de MR.
Hieronder stellen de ouders uit de MR zich aan u voor.:
Mijn naam is Sharon Facey en ik ben de moeder van Myles (groep 5) en Lily (groep
1/2B). Ik ben dit schooljaar begonnen in de MR. Een schooljaar waarbij de Corona
maatregelen op de voorgrond staan, en waar we ons in de MR vergaderingen veel
mee bezig houden. Hier komt mijn dagelijks beroep als huisarts wel van pas.Ik hoop
als lid van de MR namens de ouders van de Bron te kunnen spreken en in te ze en
voor goed onderwijs, en de gezondheid van de kinderen te waarborgen op school.
Hallo, Ik ben Léon Jansen, ik woon samen met Karin, Hila en Zev in de Boerenstreek.
Hila zit in groep 7 en Zev in groep 3.
Meer dan 20 jaar geleden van mijn hobby mijn werk gemaakt, en als eigenaar van
persoonlijkloopschema.nl alleen maar met hardlopen aan de slag gegaan!
Ik ben veel met de kinderen bezig en als die op school zijn loop ik de post!
De Bron vinden wij een ﬁjne en plezierige school. En als vrijwilliger wil ik graag een
steentje bijdragen.
Na twee jaar in de ouderraad gezeten te hebben leek het me leuk om ook bij de
Medezeggenschapsraad aan te sluiten, inmiddels ben ik voorzi er.
Contact met andere ouders, visie van de school en het borgen dat er veel verbinding en
verdraagzaamheid is tussen kinderen, ouders en de leerkrachten zijn voor mij belangrijk hierbij!
Mijn naam is Leon Pleij en samen met mijn vrouw Shermane, en onze 3 kinderen: Ralph (Groep 7),
Robyn (Groep 4) en Ma hew (Groep 1/2), wonen wij nu bijna 3 jaar in Soest.
Wij zijn vanuit Singapore naar Nederland verhuisd, en zijn ondertussen goed gewend in Soest.
Ik ben werkzaam binnen een bedrijf in de medische sector, die onder andere adviseert ten aanzien van
Corona. De laatste maanden werk ik, zoals velen, met name vanuit huis.
Sinds schooljaar 2019-20 ben ik lid van de Medezeggenschap Raad, en ook in 2020-21 denk ik graag mee
in zaken aangaande De Bron.

