
            Nieuwsbron     
                    30   april    2021  
Beste   ouders,   verzorgers,   
Hierbij   sturen   wij   u   weer   onze   nieuwsbrief   met   actualiteiten   vanuit   de   school.     
Qua   besme�ngen   is   het   lang   rus�g   geweest   op   school   maar   helaas   moesten   er   de   laatste   twee   weken   3   
groepen   in   quarantaine.   Af   en   toe   blijven   kinderen   uit   voorzorg   thuis   en   er   wordt   regelma�g   getest.   Fijn   
dat   u   dit   samen   met   ons   zo   serieus   oppakt.   De   gezondheid   van   een   ieder   staat   natuurlijk   voorop.   
Met   het   team   en   ook   bovenschools   wordt   er   al   vooruit   gewerkt   rich�ng   het   nieuwe   schooljaar   2021-2022.   
Voor   de   zekerheid   zullen   wij   het   vakan�erooster   voor   volgend   jaar   hieronder   nog   eens   met   u   delen   zodat   
u   hiermee   al   rekening   kunt   houden.     
Voor   nu   wensen   we   iedereen   een   fijne   meivakan�e   toe!   

  
Agenda   
03-04-2021 Meivakan�e   t/m   14   mei.   
18-05-2021 MR   vergadering.   
21-04-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.     

  
Personele   zaken   
Vandaag   hee�   Marion   afscheid   genomen   van   De   Bron.   Na   18   jaar   zal   zij   zich   gaan   
richten   op   haar   andere   passies:   interieur   en   fotografie.     
Wij   bedanken   Marion   voor   al   haar   inzet   op   De   Bron   en   wensen   haar   het   allerbeste   
met   haar   nieuwe   uitdaging!   

  
Vacature   OOP’er   
Per   volgend   schooljaar   zijn   wij   op   zoek   naar   een   OOP’er   (onderwijs   ondersteunend   personeel)   
De   taken   die   hierbij   horen   zijn   o.a.   kopieren,   lamineren,   bestellingen,   magazijn   opgeruimd   houden,   koffie   
ze�en,   de   was   e.d.   Het   betre�   een   aanstelling   van   circa   16   uur,   verdeeld   over   4   of   5   dagen.   
Kent   u   een   persoon   in   uw   omgeving   die   belangstelling   hee�   om   op   De   Bron   te   komen   werken   gee�   u   
dan   gerust   deze   informa�e   door.   

  
NPO   
Landelijk   is   er   in   onderwijsland   veel   in   beweging.   Er   zijn   diverse   subsidiestromen   waardoor   
we   extra   handen   en   middelen   kunnen   gaan   aanwenden.     
Wellicht   hee�   u   al   iets   opgevangen   over   het   Na�onaal   Programma   Onderwijs   (NPO).     
Het   NPO   zorgt   voor   een   �jdelijke   financiële   impuls   gericht   op   het   wegwerken   van   
achterstanden   bij   leerlingen   en   herstel   en   ontwikkeling   van   het   onderwijs   (na   Corona).     
Wij   zijn   op   het   moment   druk   bezig   om   onze   school   zo   goed   mogelijk   in   beeld   te   brengen   op   
verschillende   gebieden.   We   kijken   bijvoorbeeld   naar   de   laatste   Cito   resultaten   in   vergelijking   met   de   
resultaten   van   januari   2020.   Hoeveel   procent   van   onze   leerlingen   is   een   niveau   gegroeid,   gelijk   gebleven   
of   een   niveau   gedaald.   We   kijken   ook   naar   het   welbevinden   van   onze   leerlingen.   Twee   keer   per   jaar  
vullen   de   leerkrachten   SCOL-   vragenlijsten   in   voor   hun   leerlingen.    De   Sociale   Competen�e   
Observa�eLijst   (SCOL)   is   een   leerlingvolgsysteem   voor   sociale   competen�e,   welbevinden   en   sociale   
veiligheid.    Leerlingen   van   groep   7   en   8   vullen   deze   vragenlijst   zelf   ook   in.   De   uitkomsten   van   de   
vragenlijsten   van   de   leerlingen   van   groep   7   en   8   leggen   we   naast   die   van   de   leerkracht,   zijn   er   grote   
verschillen   dan   gaat   de   leerkracht   met   deze   leerling   in   gesprek.     
Al   deze   gegevens   bij   elkaar   verwerken   we   in   de   schoolscan   (analyse).   We   maken   als   school   keuzes   waar   
we   in   willen   investeren   en   kiezen   voor   een   aanpak   die   ons   onderwijs   kan   versterken.   Deze   aanpak   
beschrijven   wij   in   ons   schoolprogramma.     
Dat   vraagt   natuurlijk   overleg   en   daarbij   betrekken   we   onze   MR.   Zodra   hier   concrete   plannen   uitkomen,   
zullen   wij   die   uiteraard   met   u   delen.     



  
Vakan�erooster   2021-2022     

  

  
  

Werkzaamheden   in   de   meivakan�e   
In   de   meivakan�e   zal   het   kleuterplein   opgehoogd   worden   waardoor   het   regenwater   beter   weg   kan   lopen   
en   er   veel   minder   plassen   zullen   staan.   Ook   zal   er   om   de   zandbak   een   rand   gemaakt   worden   zodat   er   
minder   zand   op   het   plein   (en   in   de   pu�en)   terecht   komt.     

  
Kwaliteitsonderzoek.   
In   de   periode   van   12   april   tot   26   april   hee�   u   deel   kunnen   nemen   aan   het   tweejaarlijks   
kwaliteitsonderzoek   ouder(s),   verzorger(s).   De   vragenlijst   werd   door   voldoende   respondenten   ingevuld.   
Daardoor   krijgt   de   school   een   goed   beeld   van   haar   kwaliteit.   Hartelijk   dank   daarvoor.     
Wij   kunnen   al   melden   dat   u   ons   het   gemiddelde   rapportcijfer   8,1   hee�   gegeven.   Wij   zijn   hier   blij   mee!   
De   uitkomsten   van   dit   onderzoek   zullen   worden   besproken   in   het   team   en   de   medezeggenschapsraad.   In   
een   volgende   nieuwsbrief   wordt   u   nader   geïnformeerd   over   de   uitkomsten.   

  
Alterna�eve   avondvierdaagse   
Omdat  ook  dit  jaar  de  avondvierdaagse  niet  doorgaat  zoals  we  gewend             
zijn,   willen   wij   u   graag   wijzen   op   de   Home   Edi�on.   
Met  de  Home  Edi�on  is  iedereen  in  Nederland  in  de  gelegenheid  een              
eigen  Avond4daagse  te  lopen.  Dus  niet  in  hele  grote  groepen  tegelijk,             
maar  alleen  met  een  vriendje  of  met  je  gezin.  Je  kunt  de  vier  dagen                
lopen  in  de  periode  tussen  29  maart  en  30  juni  2021.  Maar  tussen  de                
eerste  wandeldag  en  de  vierde  mogen  maximaal  twee  weken  zi�en.            
Het  moet  natuurlijk  wel  een  uitdaging  blijven...  En  je  hoe�  niet  alleen              
’s   avonds   of   doordeweeks   te   lopen.   Ook   overdag   of   in   het   weekend   kun   je   op   pad!     

  
h�ps://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edi�on   

  
  

herfstvakan�e   maandag   18   okt.   t/m   vrijdag  22   okt   2021   

kerstvakan�e  maandag   27   dec.   t/m   vrijdag  7    jan.    2022   

voorjaarsvakan�e   maandag   28   febr.   t/m   vrijdag  4   maart   2022   

paasweekend   vrijdag  15   apr.  t/m   maandag   18   apr.  2022   

meivakan�e   woensdag     27   april   t/m   vrijdag    6   mei   2022   

hemelvaart   donderdag     26   mei   t/m   vrijdag  27   mei   2022   

pinksteren   maandag   6   juni         2022   

zomervakan�e   maandag   11   juli   t/m   vrijdag  19   aug.   2022   

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

