
            Nieuwsbron     
                   18   juni    2021  
  

  
Beste   ouders,   verzorgers,   
Het   einde   van   het   schooljaar   is   in   zicht.   Nog   4   gezellige   weken   liggen   voor   ons   en   daarna   sluiten   
we   dit   (toch   weer   bijzondere)   schooljaar   af.   Volgende   week   houden   wij   ons   alterna�eve   
schoolreisje,   waar   we   natuurlijk   allemaal   heel   veel   zin   in   hebben!   Groep   8   is   zich   aan   het   
voorbereiden   op   de   eindmusical   en   het   afscheid   van   hun   basisschoolperiode.   In   de   laatste   week   
vieren   we   nog   juffendag   dus   genoeg   leuke   vooruitzichten!   
Achter   de   schermen   zijn   wij   al   druk   bezig   met   de   voorbereidingen   voor   komend   schooljaar.   
Tijdens   de   studiedag   van   vorige   week   vrijdag   hebben   we   met   het   team   geëvalueerd   waar   we   dit   
jaar   aan   gewerkt   hebben   en   zijn   er   nieuwe   plannen   gemaakt.   In   deze   Nieuwsbron   delen   wij   
alvast   een   aantal   zaken   voor   volgend   jaar   met   u.   

  
Agenda   
21-06-2021 MR   vergadering   
24-06-2021 Alterna�eve   schoolreisje   (alle   kinderen   zijn   om   15.00   uit)   

 (Groep   6   t/m   8   op   de   fiets)   
  

Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Wij   heten   graag   onze   nieuwe   leerlingen   Casper   en   Sophie   van   harte   welkom.     Wij   
wensen   hen   en   hun   ouders   een   heel   plezierige   �jd   op   De   Bron!   

  
Personele   zaken   
Op   10   juni   zijn   juf   Pien   en   Lars   de   trotse   ouders   geworden   van   hun   dochtertje    Kate .   
Kate   is   een   paar   weekjes   te   vroeg   geboren   en   ligt   hierdoor   nog   even   in   het   ziekenhuis   
om   aan   te   sterken.   Wij   wensen   hen   alle   geluk   toe!!   

  
  

Binnenkomen   volgend   schooljaar   
Naar   aanleiding   van   de   posi�eve   ervaring   die   wij   hebben   opgedaan   in   de   afgelopen   
corona   periode,   hebben   we   met   het   team   besproken   hoe   wij   volgend   jaar   de   binnenkomst     
‘s   morgens   willen   organiseren.   We   merken   dat   de   zelfstandigheid   van   de   kinderen   flink   is   
gegroeid.   Zij   lopen   zelfstandig   de   school   in,   doen   hun   eigen   jas   in   de   luizenzak,   ze�en   hun   tas   
weg   en   gaan   rus�g   de   klas   in.   De   leerkracht   kan   bij   binnenkomst   meteen   de   aandacht   op   de   
leerlingen   richten   en   de   lessen   beginnen   op   �jd.   U   begrijpt   dat   we   deze   ontwikkeling   graag   
willen   vasthouden.   
Na   de   zomervakan�e   zullen   de   schooldeuren   openstaan   tussen   8.20   uur   en   8.30   uur   en   kunnen   
de   kinderen   zelf   de   school   inlopen.   Om   8.30   beginnen   dan   de   lessen.   Ook   voor   de   
kleutergroepen   zullen   we   deze   inloop�jd   hanteren.     
Echter   kunnen   we   ons   heel   goed   voorstellen   dat   het   leuk   is   in   groep   1/2   om   met   uw   kleuter  
mee   de   klas   in   te   gaan   om   een   kijkje   te   kunnen   nemen.   Daarom   zal   er   de   laatste   week   voor   
iedere   vakan�e,    een   inloopweek   zijn   voor   de   kleuterouders.   Dit   houdt   in   dat   de   ouders   hun   
kind   die   week   in   de   klas   mogen   brengen.   We   zullen   deze   weken   van   tevoren   via   de   Nieuwsbron  
en   Parro   met   u   communiceren.     
Voor   groep   3   t/m   8   geldt   dat   de   ouders   na   school�jd   al�jd   een   kijkje   in   de   klas   kunnen   nemen.   De   
ouders   van   groep   3   kunnen   de   week   voor   de   herfstvakan�e   ook   gebruik    maken   van   de   inloopweek.     

  
  



  
Forma�e   
Onderstaand   ziet   u   de   verdeling   van   leerkrachten   over   de   groepen   voor   komend   schooljaar.     
De   verdeling   van   de   kinderen   uit   de   kleuterbouw   wordt   binnenkort   bekend   gemaakt   bij   de  
betreffende   ouders.   

  

  

Kleurplaat-challenge   van   Solar   Team   Twente   
Gisteren   hebben   wij   gehoord   dat   Denait,   een   leerling   uit   groep   7,   hee�   gewonnen   met   haar   
ontwerp   voor   de   Solar   Challenge   van   de   TU   Twente!   Haar   ontwerp   voor   de   buitenkant   van   de   
zonneauto   is   uitgekozen   uit   honderden   inzendingen.   
De   prijs   die   zij   gewonnen   hee�   is   dat   het   Solarteam   met   hun   vorige   zonneauto   volgende   week   
vrijdag   langskomen   op   school   om   een   korte   presenta�e   te   geven   en   kinderen   een   kans   te   geven   om   
de   auto   van   dichtbij   te   zien.   Denait   mag   zelfs   plaatsnemen   in   de   auto!   Dit   is   natuurlijk   een   mooie   
beleving   voor   onze   leerlingen   om   deze   auto   van   dichtbij   te   mogen   bekijken.   

  
  

    

  

  Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag     Vrijdag   
1-2A   Matanja   Matanja   Matanja   Mariska   Mariska   
1-2B   Inger   Inger   Inger   Inger   Inger   
1-2C   Janneke   Janneke   Judith   K   Judith   K   Judith   K   
Groep   3  Marianne   Marianne   Marianne   &   Simone   Simone   Simone   
Groep   4  Valerie   Valerie   Valerie   Valerie   Valerie   
Groep   5  Janine   Janine   Janine   Liselo�e   Liselo�e   
Groep   6  Wendy   Wendy   Wendy   Judith   S   Judith   S   
Groep   7  Anja   Anja   Anja   Anja   Anja   
Groep   8  Willeke   Willeke   Willeke   Willeke   Willeke   


