
            Nieuwsbron     
                10   september    2021  
  

Beste   ouders,   verzorgers,   
Het   schooljaar   is   slechts   twee   weken   oud   maar   in   die   twee   weken   is   er   weer   een   heleboel   
gebeurd.   Helaas   moesten   er   na   de   eerste   drie   dagen   al   groepen   in   thuisquarantaine   en   blij�   de   
berichtgeving   over   besme�ngen   een   grote   rol   spelen   op   school.   We   hadden   met   elkaar   
natuurlijk   gehoopt   op   een   zorgeloze   start   van   het   schooljaar   maar   zullen   nog   even   de   tanden   op   
elkaar   moeten   ze�en.   We   willen   u   vragen   om   regelma�g   de   Parro-app   te   checken   of   er   
berichten   zijn   vanuit   school.   Bij   posi�eve   testen,   zullen   wij   u   namelijk   zo   snel   mogelijk   op   de   
hoogte   houden.     
Echter   kijken   we   ook   terug   op   weken   waarin   we   veel   verjaardagen   hebben   gevierd,   weer   fijn   
met   elkaar   konden   werken   en   het   weer   in   ieder   geval   meezat   waardoor   we   heerlijk   konden   
buitenspelen!     
Groep   8   komt   vandaag   terug   van   hun   kamp   in   Amerongen.   We   wensen   hen   een   weekend   
waarin   ze   lekker   kunnen   uitrusten   van   alle   vrolijke   ac�viteiten!   
Hieronder   leest   u   de   lopende   zaken   op   school.   Wij   wensen   u   veel   leesplezier.   

  
Agenda   
13-09-2021 Deze   week   zijn   de   startgesprekken   
24-09-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Graag   heten   wij   onze   nieuwe   leerlingen   van   harte   welkom:   
Mila,   Daniël,   Djake,   Timo,   Carlijn,   Ihsan,   Evy,   Fedde   en   Jonne.   
Wij   wensen   de   kinderen   en   hun   ouders   een   mooie   �jd   op   De   Bron!   

  
Personele   zaken   
In   deze   eerste   Nieuwsbron   hebben   we   meteen   een   fijn   bericht;   juf   Liselo�e   is   
zwanger   van   haar   tweede   kindje!   Wij   feliciteren   haar   en   haar   man   Roël   en   wensen   
hen   een   goede   zwangerschap!   

  
Nieuwe   teamleden   
Zoals   u   al   eerder   in   de   Nieuwsbron   hee�   kunnen   lezen   verwelkomen   wij   dit   jaar   een   aantal   nieuwe   
personeelsleden;   een   extra   leerkracht   voor   ondersteuning,   een   gedragscoach,   een   vakdocent   
muziek   en   een   onderwijsassistent   ter   vervanging   van   Juf   Pien.   
Wanneer   uw   kind   ondersteuning   krijgt,   gaat   dit   al�jd   in   samenspraak   met   u   en   onze   intern   
begeleider.   Hieronder   zullen   zij   zich   aan   u   voorstellen:   

  
Mijn   naam   is   Annemieke   de   Jong-   van   der   Burg   en   komend   schooljaar   zal   ik   op   
de   dinsdag   werkzaam   zijn   op   de   Bron   als   gedragscoach.   Graag   zet   ik   mijn   20   jaar   
ervaring   als   leerkracht   in   het   basisonderwijs,   en   als   kindercoach   in   om   
leerlingen   te   begeleiden   op   sociaal   en   emo�oneel   gebied.   
Ik   kijk   er   naar   uit   om   elkaar   te   ontmoeten   op   het   plein   of   in   school,   maar   voor   
wie   nu   al   even   benieuwd   is   naar   wie   ik   ben   zal   ik   kort   iets   over   mezelf   vertellen.   
Ik   woon   in   Baarn   samen   met   mijn   man   Wytzejan,   dochter   Fayenne   (8)   en   zoon   
Sweder   (6).   Ik   ben   geboren   en   getogen   in   Baarn.   
Na   mijn   studie   aan   de   Marnix   academie   ben   ik   in   Utrecht   gestart   als   leerkracht.   In   2011   ben   ik   naast   
mijn   baan   in   het   onderwijs   gestart   als   kindercoach   en   inmiddels   geef   ik   ook     

  



  
weerbaarheidstrainingen   aan   groepen   op   basisscholen.   
Als   gedragscoach,   coach   ik   individuele   kinderen,   groepen,   subgroepjes,   leerkrachten   en   
ouders/verzorgers.   Ik   vind   het   belangrijk   dat   kinderen   lekker   in   hun   vel   zi�en   zodat   ze   zich   op�maal   
kunnen   ontwikkelen   en   draag   daar   graag   mijn   steentje   aan   bij   op   de   Bron.   
In   mijn   vrije   �jd   ben   ik   op   het   water   te   vinden.   Daarnaast   speel   ik   af   en   toe   een   potje   tennis   en   
probeer   ik   met   hardlopen   mijn   condi�e   op   peil   te   houden.   
Mijn   vaste   werkdag   is   de   dinsdag.   Ik   kijk   er   erg   naar   uit   om   aan   de   slag   te   gaan.   Hartelijke   groet,   
Annemieke   

  
  

Ik   ben   Silvia   van   der   Horst-Vos,   getrouwd   en   woonach�g   in   Soest.   Sinds   de   start   
van   dit   schooljaar   ben   ik   gekomen   om   het   team   te   ondersteunen   ter   vervanging   
van   juf   Pien.   Wellicht   hee�   u   mij   al   een   keer   gezien   of   via   uw   kind   over   mij   
gehoord.   Ik   zal   verschillende   kinderen   begeleiden   voor   extra   ondersteuning.     
Daarnaast   neem   ik   ook   o.a.   de   crea�eve   lessen   voor   mijn   rekening   van   een   aantal   
klassen.   

  
  
  
  

Ook   ik   mag   mij   in   deze   NieuwsBron   kort   aan   u   voorstellen.   Voor   een   aantal   
ouders   zal   ik   al   een   bekend   gezicht   zijn,   maar   voor   een   aantal   nog   niet.   
Mijn   naam   is   Rachel   de   Graaf,   ik   ben   41   jaar   oud,   getrouwd   met   Pascal,   woon   in   
Bunschoten   Spakenburg   en   ik   ben   al   17   jaar   als   leerkracht   werkzaam   in   het   
onderwijs.   Ik   werk   sinds   2004   binnen   de   s�ch�ng   van   PCBO   Baarn   Soest.     
Afgelopen   januari   ben   ik   op   de   Bron   begonnen   in   groep   1   /   2   C,   omdat   Judith,   
het   tweede   deel   van   het   schooljaar,   groep   3   overnam   van   Simone.   
Ik   begeleid   individuele   kinderen   of   groepjes   kinderen   in   de   groepen   1   -   4   en   heb   
erg   veel   zin   om   samen   met   de   kinderen   aan   de   slag   te   gaan.   Ik   zal   er   op   
maandag,   dinsdag   en   donderdag   zijn.   
Een   hartelijke   groet   en   hopelijk   tot   ziens   op   school.   

  
Gymlessen   
Helaas   is   er   nog   niet   voor   alle   groepen   een   vakdocent   gym   gevonden.   Alleen   voor   groep   4   is   er   nu   
een   vakdocent.   De   organisa�e   die   dit   regelt,   probeert   zo   snel   mogelijk   geschikt   personeel   te   vinden.   
Tot   die   �jd   zullen   de   leerkrachten   zelf   met   behulp   van   meester   Tim   de   gymlessen   verzorgen.     

  
OC   leden.   
In   de   ABC   gids   stonden   per   abuis   niet   alle   OC-leden   genoemd.   
Hierbij   het   volledige   overzicht:     

  

  
  

Dorine   van   Dijken   (voorzi�er)   Marieke   Keuning   

Mirjam   Huis   in   't   Veld   (penningmeester)   Marcel   Pappot   

Rob   van   Straaten   Mirelle   Linders   

Sarah   Keijser   Natascha   Cino   

Gerdi   ten   Brink   Wilbert   Bakker   

Marlou   Bos   Wendy   Holtjer   

Mariska   Leendertse     



Gebedsgroep   
Wist   je   dat   een   aantal   ouders   van   De   Bron   regelma�g   bij   elkaar   komt   om   te   bidden   voor   onze   
school?   We   spreken   op   een   vrijdagochtend   af,   steeds   bij   iemand   anders   thuis.   De   eerstvolgende   
bijeenkomst   staat   gepland   op   17   september,   meteen   na   8.30   uur   op   Libel   15.   Je   bent   welkom   om   
mee   te   bidden   en/of   gebedspunten   door   te   geven!     
Voor   meer   informa�e   kun   je   terecht   bij   Dina   Mooij   (moeder   v.   Lisa   in   groep   7)   en   Chris�ne   Zuidema   
(moeder   v.   Feline   in   groep   8   en   Gideon   in   groep   5).   

  
ParnasSys   ouderportaal   
Graag   a�enderen   wij   u   ook   weer   even   op   het   ouderportaal   van   ParnasSys,   ons   leerlingvolgsysteem.   
Hier   kunt   u   zelf   uw   NAW-gegevens   up-to-date   houden.   Het   is   voor   ons   noodzakelijk   om   de   juiste   
adresgegevens,   (nood-)telefoonnummers   en   e-mailadressen   te   hebben.   
We   willen   u   vragen   om   deze   week   uw   gegevens   te   controleren   in   het   ouderportaal.   
1.   Ga   naar:      h�ps://ouders.parnassys.net /   
2.   Log   in   met   dezelfde   inloggegevens   als   bij   Parro   en   kies   voor   ‘Ouderportaal’.   
3.   Ga   linksboven   naar   het   ‘(naam   kind)’.   
4.   Bij   ‘over   (naam   kind)’   kunt   u   de   personalia   en   de   medische   gegevens   van   uw   kind   bekijken   en   
aanpassen.   
5.   Bij   ‘profiel’   kunt   u   uw   eigen   gegevens   bekijken   en   corrigeren.   
6.   Vergeet   niet   om   op   ‘wijzigen’   te   drukken   wanneer   u   gegevens   hee�   aangepast.   
7.   U   krijgt   de   volgende   melding:   ‘De   wijzigingen   zijn   verzonden.   Het   kan   enige   �jd   duren   voordat   
de   administra�e   de   nieuwe   gegevens   hee�   verwerkt.’   

  
Privacy   voorkeuren     
Graag   gaan   wij   zorgvuldig   om   met   de   privacy   van   onze   leerlingen.   Om   uw   specifieke   voorkeuren   
aan   te   geven,   kunt   u   heel   makkelijk   in   Parro   aangeven   of   u   wel   of   geen   toestemming   gee�   voor   
het   delen   van   beeldmateriaal   van   uw   kind(eren).   U   doet   dit   via   onderstaande   stappen   in   de   app:   
1.   Onder   ac�es   (onder   de   groepen)   staan   de   Privacy-voorkeuren     
2.   Tik   op   Privacy-voorkeuren     
3.   Geef   per   kind   aan   wat   uw   voorkeur   is,   via   de   s�pjes   of   het   potloodje   achter   het   kind.   

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

https://fatimarvko.us12.list-manage.com/track/click?u=a24006eea01f4980745efaed0&id=c79e1d3136&e=817f71b467

