
            Nieuwsbron     
                     2   juli    2021  
  

Agenda   
05-07-2021 Deze   week   10-minuten   gesprekken   
05-07-2021 Groep   8   uitstapje   Amersfoort   
07-07-2021  Groep   8   vrij   i.v.m.   VO   kennismakingsdag     
08-07-2021 Eindmusical   groep   8   in   Cabrio   om   19.30   uur   
09-07-2021 Uitzwaaien   groep   8   om   11.45   uur   
12-07-2021 Groep   7   schoolpleinles   Ecologie   
12-07-2021 Rapport   gaat   mee   
13-07-2021                     Alle   groepen   wenmoment   in   nieuwe   groep   
14-07-2021 Juffendag   
16-07-2021 Om   12.00   begint   voor   iedereen   de   zomervakan�e   

  
Studiedagen   
Hierbij   geven   wij   u   de   studiedagen   door   van   volgend   schooljaar:   
Maandag   25   oktober   2021   
Vrijdag   25   februari   2022   
Dinsdag   7   juni   2022   
Alle   leerlingen   zijn   op   deze   dagen   vrij.   Het   team   volgt   dan   scholing   op   het   gebied   van   onze   
aandachtspunten   uit   het   schoolplan.   

  
Na�onaal   Programma   Onderwijs   (NPO)     
Het   kabinet   hee�   in   februari   2021   de   contouren   van   een   Na�onaal   Programma   Onderwijs   (NPO)   
bekendgemaakt:   een   investering   van   in   totaal   8,5   miljard   in   de   verschillende   onderwijssectoren.   Ook   het   
basisonderwijs   profiteert   hiervan:   voor   twee   schooljaren   (21/22   en   22/23)   is   er   minimaal   1200   euro   per  
leerling   beschikbaar.     

  
Het   NPO   bestaat   uit   maatregelen   om   extra   aandacht   te   besteden   aan   herstel   van   het   onderwijs,   om   
verdere   vertraging   en   achterstanden   te   voorkomen,   en   om   deze   waar   mogelijk   zo   snel   mogelijk   in   te   
halen.   Het   NPO   richt   zich   op   de   brede   ontwikkeling   van   leerlingen:   op   de   cogni�eve   ontwikkeling,   op   de   
sociale   en   persoonlijke   ontwikkeling   en   op   het   mentale   welbevinden.   Ook   kunnen   scholen   investeren   in   
het   versterken   van   hun   onderwijskwaliteit   in   bredere   zin   en   extra   aandacht   geven   aan   onderwijsaanbod   
dat   �jdens   de   corona   periode   niet   of   minder   goed   aan   de   orde   is   geweest.   

  
Elke   school   stelt   een   plan   op   (het   schoolprogramma)   met   de   gekozen   maatregelen.   
Hierbij   geven   wij   u   aan   welke   keuzes   wij   in   samenspraak   met   de   MR   hebben   gemaakt:   

  
● Een   extra   leerkracht   (ambulant)   richt   zich   op   het   begeleiden   van   kleine   groepjes.   
● De   forma�e   uitbreiden   met   een   gedragscoach   die   leerlingen   helpt   met   passende   begeleiding.   
● Het   aanstellen   van   een   vakleerkracht   muziek   die   alle   groepen   muziekles   gee�   
● Teambrede   rekentraining   voor   leerkrachten   met   een   schoolbrede   didac�sche   aanpak   
● Een   rijke   leesomgeving   creëren   door   de   aanschaf   van   goede   leesboeken   
● Aanpassen   van   het   gymmateriaal   aan   de   onderwijsbehoe�en   van   onze   jongste   leerlingen   
● Er   worden   extra   ondersteunende   digitale   programma's   aangescha�   met   een   hoog   leerrendement   

op   gebied   van   lezen   en   rekenen.   
● Aanschaffen   van   extra   materiaal   op   gebied   van   wetenschap   en   techniek   om   tegemoet   te   komen   

aan   de   behoe�e   tot   extra   uitdaging   van   een   groep   kinderen   op   onze   school.   
  



  
Nieuw:   Parro   Jaarboek   
Onze   school   hee�   met   Parro   een   betrouwbaar   en   veilig   communica�epla�orm   om   u   als   ouders   een  
inkijkje   te   geven   in   het   schoolleven   van   uw   kind.   Door   de   jaren   heen   verzamelen   we   veel   mooie   
herinneringen   in   Parro.   Met   ingang   van   maandag   5   juli   a.s.   komt   hier   een   nieuwe,   door   ouders   
veelgevraagde   func�e   bij:   het   Parro   Jaarboek.   
    

Met   het     Parro   Jaarboek    kunt   u   als   ouder   een   fotoboek   samenstellen   met   foto’s   en   mededelingen   uit   
Parro.   Dit   kan   direct   vanuit   de   Parro-app   of   via   de   laptop.   Hiermee   kunt   u   op   een   snelle,   makkelijke   
manier   herinneringen   blijvend   bewaren.   Leuk   als   kinderen   hun   school�jd   willen   herbeleven   en   voor   het   
trotse   moment   bij   opa   en   oma.     

Hoe   werkt   het?     
Bij   het   samenstellen   kiest   u   eerst   welke   op�es   u   wilt   hebben,   zoals   het   type   ka�   en   voor   welke   
schooljaren   u   het   boekje   wilt   maken.   Vervolgens   bepaalt   u   de   omslagfoto   en   welke   foto’s   en   
mededelingen   u   graag   terug   wilt   zien.   Parro   toont   het   eindresultaat   en   de   kosten.   Vervolgens   kunt   u   het   
Parro   Jaarboek   bestellen.   Lees     hier    meer   over   de   stappen.   

Tip:   zorg   dat   u   de   laatste   versie   van   de   Parro-app   hebt   geïnstalleerd.   

Hee�   u   vragen?   
Het   samenstellen,   de   verzending   en   de   betaling   wordt   volledig   door   Parro   verzorgd   en   loopt   niet   via   
school.   De   stappen   in   de   Parro-app   wijzen   voor   zich.   Komt   u   er   toch   niet   uit?   Dan   helpt   deze   
supportpagina     h�p://www.parrojaarboek.nl/help    u   verder.   Ook   kunt   u   hier   contact   opnemen   met   Parro   
voor   het   geval   u   er   met   behulp   van   die   pagina   niet   uit   komt.   

Afscheid   groep   8   
Donderdag   8   juli   zullen   de   kinderen   van   groep   8   hun   afscheidsmusical   opvoeren   in   Cabrio.   Op   vrijdag   9   
juli   zullen   zij   de   school   uitglijden   en   nemen   zij   afscheid   van   De   Bron.   Wij   hopen   dat   zij   terug   kunnen   
kijken   op   een   fijne   �jd   en   we   zullen   ze   zeker   gaan   missen.   
Lieve   Noa,   Lianne,   Katelijn,   Finn,   Lucas,   Maan,   Renske,   Aviel,   Marit,   Jort,   Fenja,   Thijs,   Sabrina,   Thomas,   
Mika,   Nadéche,   Tygo,   Thieme,   Tim   P,   Carmen,   Romano,   Niels,   Tim   O,   Lena,   Kate,   Rutger,   Senne,   Lars,   
Fenna,   Marika,   Iris,   Kyano,   Noor,   Emma,   Luuk,   Shlomit,   Sia,   Sara,   Freek,   Lieke   en   Jurre:     

     
          V�l   succes   op   ju�ie   nieuwe   school!   

  

Nieuws   vanuit   Balans:   Superhelden   dagen   zomervakan�e   
In   de   zomervakan�e   biedt   S�ch�ng   Balans   een   alterna�ef   voor   Hu�enBouwDorp   in   de   vorm   van   
Superhelden   Dagen.   Dit   is   een   onwijs   leuke   2-daagse   ac�viteit   bij   het   Na�onaal   Militair   Museum   in   Soest   
voor   kinderen   van   6   t/m   12   jaar.   Het   wordt   georganiseerd   op   16&17   augustus   en   op   19&20   augustus.     

Ze   organiseren   deze   ac�viteit   met   inachtneming   van   de   coronamaatregelen   dus   er   is   maar   beperkt   plek.   
De   kosten   bedragen   €   10,00.   Het   inschrijfformulier   vindt   u   op   de   website   www.s�ch�ngbalans.nl   
Meer   info:   Els   Theunissen    06-86879008    e.theunissen@s�ch�ngbalans.nl     

Lezen   �jdens   de   vakan�e   
Doorlezen   �jdens   de   vakan�e   is   belangrijk   voor   de   leesontwikkeling   en   dat   kan   gemakkelijk   via   de    online   
Bibliotheek-app !   
Onderweg   in   de   auto   luisteren   naar   het   verhaal   van   Mees   Kees?   Of   vanuit   de   luie   strandstoel   op   digitaal   
avontuur   met   De   regels   van   Floor?   Met   de   zomerac�e   is   het   wel   heel   gemakkelijk:   de   kinderen   
downloaden   simpelweg   de   leukste   lees-   en   luisterboeken   op   een   telefoon   of   tablet   met   de   online   
Bibliotheek-app.   

https://www.parrojaarboek.nl/
https://www.parrojaarboek.nl/
https://www.parrojaarboek.nl/jaarboek-maken
https://www.parrojaarboek.nl/jaarboek-maken
http://www.parrojaarboek.nl/help
http://www.parrojaarboek.nl/help
mailto:e.theunissen@stichtingbalans.nl
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=pqr9g44wx1npa37j5&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=pqr9g44wx1npa37j5&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H


  
Hoe   werkt   Boek   'n   Trip?   

● Lezen   via   de   online   Bibliotheek-app   (Android   en   iOS)   
● 10   e-books   en   10   luisterboeken   per   leerling  
● Elk   boek   drie   weken   lenen   
● Zomerac�e   is   geldig   van   1   juli   t/m   31   augustus  
● Speciale   selec�e   zomerboeken   per   lee�ijdscategorie   
● Toegang   tot   duizenden   jeugd�tels   
● Boeken   digitaal   vinden,   lenen   en   lezen,   thuis   en   op   vakan�e   
● Geen   boetes   als   boeken   te   laat   worden   ingeleverd   

Meer   informa�e   over    Boek   'n   Trip   vind   je   hier .   
  
  
  
  

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=pqr9g44wx1npa37j5&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H

