
            Nieuwsbron     
                   4   juni    2021  
Agenda   
09-06-2021        Groep   5   excursie   “sporen   in   het   land”.    Alle   kinderen   hun   fiets   mee.   
09-06-2021        Groep   6   excursie   “sporen   in   het   land”.    Alle   kinderen   hun   fiets   mee.   
09-06-2021          OC   vergadering   
18-06-2021              Groep   4   gaat   naar   de   kinderboerderij   
18-06-2021                De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit     

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Afgelopen   �jd   is   er   weer   een   aantal   nieuwe   leerlingen   gestart   op   De   Bron.   Wij   
verwelkomen   Tygo   en   Pepijn   en   wensen   hen   en   hun   ouders   een   fijne   �jd   op   de   
Bron   toe!   

  
Studiedag   
Vandaag   hebben   wij   met   het   team   een   studiedag   waarop   we   het   afgelopen   jaar   evalueren   en   vooruit   
kijken   naar   volgend   jaar.   
Voor   volgend   schooljaar   is   de   groepsverdeling   bijna   rond.   Er   moeten   nog   een   paar   gesprekken   
plaatsvinden   maar   dan   is   er   duidelijkheid.   In   de   volgende   nieuwsbrief   zullen   we   deze   groepsverdeling   
dan   ook   bekend   maken   aan   u.   Wel   kunnen   we   alvast   vertellen   dat   we   volgend   jaar   door   de   extra   
steunmaatregelen   extra   handen   in   de   klas   zullen   hebben   waardoor   we   meer   aandacht   kunnen   geven   aan   
individuele   instruc�e   aan   kinderen.     
In   de   volgende   Nieuwsbron   ontvangt   u   ook   de   data   van   de   studiedagen.   Het   vakan�erooster   hebben   wij   
reeds   gedeeld   met   u   in   een   vorige   Nieuwsbron.   

  
Alterna�ef   schoolreisje   

Wat   zijn   wij   blij   om   u   te   vertellen   dat   we,   ondanks   de   corona   
maatregelen,   een   leuke   dag   hebben   kunnen   organiseren   voor   de   
kinderen.   Deze   feestdag   is   op   donderdag   24   juni   a.s.   De   groepen   
1   t/m   5   zullen   op   school   aan   de   slag   gaan   met   circus    Taada .   De   
groepen   5   t/m   8   gaan   midgetgolfen   of   naar   het   klimbos   in   Baarn.   
Bij   terugkomst   wacht   hun   een   spectaculaire   circusvoorstelling   
van   de   onderbouw.   Voor   alle   kinderen   eindigt   die   dag   om   
15.00uur   

We   kijken   uit   naar   een   gezellige   dag   met   elkaar!     

Wij   gaan   er   vanuit   dat   het   die   dag   droog   weer   is,   maar   mocht   dit   niet   het   geval   zijn,   dan   wordt   de   dag   
verzet.   Verdere   informa�e   volgt   via   de   Parro-app.   

Rapporten   en   gesprekken   
Het   laatste   rapport   van   dit   schooljaar   gaat   op   maandag   12   juli   mee   naar   huis.   
Via   Parro   kunt   u   zich   inschrijven   voor   een   digitaal   10-minuten   gesprek.   Deze   zullen   plaatsvinden   in   de   
week   van   5   juli.   

  


