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Agenda   
24-05-2021 Tweede   pinksterdag.   Alle   kinderen   zijn   vrij   
04-06-2021 Studiedag   team.   Alle   kinderen   zijn   vrij   
04-06-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.     
  

Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Afgelopen   �jd   zijn   er   weer   nieuwe   leerlingen   gestart   op   De   Bron.   Wij   
verwelkomen   Noad   en   Rikke   en   wensen   hen   en   hun   ouders   een   fijne   �jd   op   de   
Bron   toe!     

  
Uitslag   kwaliteitsonderzoek   ouders   
Onlangs   is   u   gevraagd   deel   te   nemen   aan   het   kwaliteitsonderzoek   van   onze   
school.   Hartelijk   dank   aan   de   ouders   die   dit   hebben   ingevuld!   In   de   MR   vergadering   van   afgelopen   week   
hebben   we   de   uitkomst   besproken.   We   waren   blij   te   zien   dat   u   het   erover   eens   bent,   tevreden   te   zijn   
met   de   schoolkeuze.   Voor   ons   is   dat   de   basis   van   waaruit   we   willen   werken.   Natuurlijk   zijn   er   ook   
verbeterpunten   uit   het   onderzoek   gekomen   en   daar   gaan   wij   mee   aan   de   slag.   Op   onze   studiedag   van   4   
juni   a.s.   gaan   wij   met   het   team   bespreken   hoe   we   hier   concreet   vorm   aan   gaan   geven.     
Hieronder   leest   u   de   belangrijkste   ontwikkelpunten   uit   dit   onderzoek:   

- Een   doorgaande   lijn   op   gebied   van   iden�teit.   
- Meer   aandacht   besteden   aan   het   leren   leren   en   leren   plannen.   
- Duidelijker   communiceren   naar   ouders   over   de   ontwikkeling   van   hun   kind.   

Posi�eve   punten   waren   o.a.:   
- De   school   zorgt   ervoor   dat   er   weinig   lesuitval   is.   
- Kinderen   voelen   zich   veilig   op   school.   
- De   school   staat   goed   bekend   en   hee�   een   pre�ge   uitstraling.   

Wellicht   zijn   er   punten   waarover   u   eens   met   ons   zou   willen   spreken,   die   u   niet   kwijt   kon   in   deze   
tevredenheidspeiling.   Graag   maken   wij   hiervoor   een   afspraak   met   u   om   samen   te   sparren.   

  
Uitslag   Eindcito   groep   8   
De   kinderen   van   groep   8   hebben   20   en   21   april   de   IEP   eindtoets   gemaakt   en   deze   week   zouden   we   daar   
de   uitslag   van   binnen   krijgen.   Het   gaat   echter   iets   langer   duren   omdat    dit   schooljaar   een   bijzonder   jaar   
is,   zeker   voor   de   leerlingen   in   groep   8   die   de   stap   naar   het   voortgezet   onderwijs   gaan   maken.   Het   is   
belangrijk   dat   het   toetsadvies   dit   schooljaar,   net   als   andere   jaren,   aansluit   bij   de   poten�e   van   de   leerling.   
Daarom   wordt   er   op   dit   moment   samen   met   het   ministerie   van   OCW   en   de   andere   eindtoets   aanbieders   
gekeken   naar   de   landelijke   normering   van   de   eindtoets   2021.   Deze   berekeningen   kosten   wat   extra   �jd   en   
daarom   zal   de   uitslag   dinsdag   25   mei   binnenkomen.     

  
Challenge   van   Solar   Team   Twente.     
Een   oud   leerling   van   De   Bron   neemt   deel   aan   het   Solar   Team   Twente.    Wij   
kregen   van   hem   de   vraag   of   onze   school   mee   wil   doen   aan   een   challenge.     
Solar   Team   Twente   is   één   van   de   vier   zonneauto-teams   van   Nederland.   Het   
team   bestaat   uit   19   ambi�euze   studenten   van   Saxion   en   Universiteit   Twente   
die   samen   strijden   om   de   wereld�tel   voor   zonneauto’s.   Hiervoor   moeten   ze   een   auto   bouwen   die   op   
zonne-energie   rijdt   en   hiermee   3000   kilometer   door   de   woes�jn   van   Australië   racen.   
Door   te   werken   aan   een   zonneauto   s�muleert   Solar   Team   Twente   de   ontwikkeling   van   schone   
technologieën,   zodat   later   iedereen   in   een   zonneauto   kan   rijden.   



Solar   Team   Twente   hee�   weer   een   nieuwe   zonneauto   ontworpen!   De   binnenkant   is   zo   goed   als   klaar,   
maar   nu   de   buitenkant   nog.   Onze   groepen   7   en   8   zijn   gevraagd   een   ontwerp   te   maken   voor   de   
buitenkant   van   de   auto.   De   kinderen   gaan   hun   best   doen   om   deze   challenge   te   winnen.   
Het   Solar   Team   kiest   het   mooiste   ontwerp   uit   en   als   prijs   komen   ze   met   hun   vorige   zonneauto   langs   op   
de   winnende   school   om   een   presenta�e   te   geven   en   kinderen   een   kans   te   geven   om   de   auto   van   dichtbij   
te   zien.   De   winnaar   mag   (mits   de   geldende   corona   regels   dit   toestaan)   zelfs   plaatsnemen   in   de   auto!   

  
Nieuws   vanuit   de   OC   
De   oudercommissie   bestaat   uit   12   enthousiaste   ouders   die   zich   graag   inze�en   om   de   school   te   
ondersteunen   met   de   organisa�e   van   diverse   leuke   ac�viteiten.   Helaas   hebben   ook   wij   het   afgelopen   
jaar   minder   kunnen   doen   dan   gebruikelijk   vanwege   de   Corona   maatregelen.   Maar   dit   betekent   niet   
dat   we   s�l   hebben   gezeten,   want   we   hebben   regelma�g   online   vergaderd   en   er   zijn   wel   degelijk   
ac�viteiten   doorgegaan.   Denk   aan   de   schoolfotograaf,   Sinterklaas   en   Kerst   in   aangepaste   vorm,   de   
Koningsspelen   en   Pasen.   Ook   hebben   we   de   kinderen   en   juffen   verrast   met   een   klein   cadeautje   na   de   
lockdown   begin   dit   jaar.   
Voor   de   laatste   periode   van   dit   schooljaar   staan   er   nog   zeker   een   paar   ac�viteiten   en   uitgaven   op   de   
planning.   Onder   andere   de   musical   van   groep   8   en   een   leuk   alterna�ef   voor   het   schoolreisje   op   24   
juni.   Wat   dit   gaat   worden   blij�   nog   even   geheim,   maar   het   wordt   zeker   voor   alle   leerlingen   een   
feestje!   
Omdat   een   aantal   ac�viteiten   niet   is   doorgegaan   of   niet   doorgaat,   zal   er   aan   het   eind   van   dit   
schooljaar   geld   overblijven.   De   school   hee�   aangegeven   erg   behoe�e   te   hebben   aan   een   opfrisbeurt   
van   de   bibliotheek.   Denk   hierbij   aan   het   aanvullen   van   reeksen,   het   aanschaffen   van   de   laatste   
nieuwe   (prent)boeken   en   vervangen   van   kapo�e   boeken.   Een   mooi   doel   waar   alle   kinderen   iets   aan   
hebben   en   een   deel   van   het   geld   zal   hieraan   uitgegeven   worden.   Een   ander   deel   zal   gereserveerd   
worden   voor   het   op   termijn   aanschaffen   van   een   nieuw   speeltoestel   op   het   schoolplein.   
Tot   zover   deze   update   vanuit   de   OC.   Mocht   u   meer   willen   weten   of   vragen   hebben   dan   kunt   u   al�jd   
een   mail   sturen   naar   oc@debronsoest.nl   of   één   van   ons   benaderen.   Wilt   u   weten   wie   wij   zijn?   Kijk   
dan   op   de   website   van   de   school   www.debronsoest.nl   onder   het   kopje   ‘Ouders’.   

  
Verkeersouders   
Verkeersveiligheid   rondom   scholen   is   een   aandachtspunt   waar   ook   Veilig   Verkeer   Nederland   zich   hard   
voor   maakt.   Zij   zijn   op   zoek   naar   verkeersouders   op   scholen.   
U   kunt   zich   bij   hen   officieel   laten   registreren   als   verkeersouder   van   de   school.   Er   zijn   geen   kosten   aan   
verbonden   en   er   is   ook   geen   maximaal   aantal   verkeersouders   die   zich    mogen   registreren   voor   een   
school.   Na   registra�e   ontvangt   u   het   welkomstpakket   (inclusief   verkeershesje),   kunt   u   gebruik   maken   van   
gra�s   materialen   van   VVN,   er   zijn   VVN   online   webinars   speciaal   voor   verkeersouders,   er   is   een   Facebook   
community   waar   u   aan   deel   kunt   nemen   en   zijn   er   nog   andere   voordelen   die   u   kunnen   ondersteunen   bij   
uw   ac�viteiten   rondom   de   verkeersveiligheid   van   de   school.   
    

U   kunt   zich   aanmelden   via   deze   VVN   website:     h�ps://www.verkeersouders.nl/    :   
1. Linksonder   op   de   eerste   pagina   vindt   u   in   een   oranje   kadertje   ‘Aanmelden   verkeersouder’.   
2. Als   eerste   wordt   gevraagd   naar   de   gegevens   van   de   school.   
3. Bij   het   tweede   gedeelte   volgt   dan   ‘Mijn   gegevens’.   

VVN   respecteert   volledig   de   AVG-regels   omtrent   privacy   gegevens!   
  

Bericht    van   zwemvereniging   De   Duinkikkers   
Wij   starten   met   een   nieuwe   combi-instroomgroep.   Zwem-   en   polo   trainers   slaan   de   handen   ineen   om   de   
jeugd   t/m   12   jaar   uit   Soest   en   omstreken   leuke   lessen   en   trainingen   in   het   water   te   bieden.   Met   deze   
lessen   willen   we   een   bijdrage   leveren   aan   het   bijspijkeren   van   de   zwemvaardigheid   van   vele   kinderen   die   
al   lange   �jd   niet   hebben   kunnen   zwemmen.   Daarnaast   willen   we   de   jeugd   kennis   laten   maken   met   onze   
vereniging.   Uiteraard   in   de   hoop   dat   ze   het   net   als   ons   allemaal   zo   leuk   vinden,   dat   ze   lid   worden.   
Naast   de   opkikker   lessen   bieden   wij   voor   alle   lee�ijden   de   mogelijkheid   om   gra�s   kennis   te   maken   met   
zwemmen   en/of   waterpolo.   Tijdens   onze   reguliere   trainingen   mag   je   3x   gra�s   meedoen.   Daarna   kan   je   
kiezen   of   je   lid   wil   worden   van   onze   vereniging.   
Op   onze   website   vind   je   alle   informa�e   en   het   aanmeldformulier.   

https://www.verkeersouders.nl/

