
            Nieuwsbron     
                24   september    2021  
Beste   ouders,   verzorgers,   
Hierbij   sturen   wij   u   het   laatste   nieuws   van   De   Bron   weer   toe   in   deze   Nieuwsbron.   
Gelukkig   is   de   rust   weer   wat   wedergekeerd   na   de   roerige   start   met   een   aantal   groepen   
in   quarantaine.   Fijn   dat   onze   focus   weer   kan   liggen   op   het   onderwijs!   
Ook   werden   we   verrast   met   enorme   bossen   bloemen   door   Elize   en   Carlijn   van   Amstel.   
Wat   een   vrolijk   gezicht   gee�   dat   in   de   school   en   wat   zijn   we   blij   we   deze   blijk   van   
waardering!   Komende   week   gaat   het   team   zich   woensdagmiddag   richten   op   de  
didac�ek   van   het   rekenonderwijs   en   hoe   we   daar   nog   in   kunnen   ontwikkelen.     
Op   6   oktober   begint   de   Kinderboekenweek   en   zal   het   lezen   weer   centraal   staan.   Meer   
informa�e   over   de   Kinderboekenweek   vindt   u   hieronder   en   in   de   bijlage.   
Wij   wensen   u   alvast   een   fijn   weekend!   

  
Agenda   
28-09-2021 Groep   6   met   de   fiets   naar   Park   Vliegbasis   Soesterberg.     
01-10-2021 Groep   4   naar   de   kinderboerderij   
08-10-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Betrokkenheid   bij   online   leven   
Veel   kinderen   uit   de   bovenbouw   van   de   basisschool   hebben   al   een   mobiele   telefoon.   Vaak   zijn   zij   buiten   
school�jd   ac�ef   bezig   met     Whatsapp,   �ktok,   instagram,   etc.   Vanwege   privacyregels   kunnen   en   mogen   
wij   als   school   ons   daar   niet   mee   bemoeien.   Toch   horen   wij   regelma�g   over   situa�es   die   niet   zo   pre�g   
en/of   veilig   zijn.   Wilt   u   daarom   zeer   betrokken   zijn   bij   het   online   leven   van   uw   kind?   Ze   zijn   daar   
bijzonder   kwetsbaar   en   hoe   meer   u   betrokken   bent   hoe   eerder   uw   kind   uw   hulp   accepteert/zoekt   als   er   
iets   niet   goed   loopt.     

  
Vrije   dagen   2021/2022   
In   februari   en   voor   de   zomer   hebben   wij   de   schoolvakan�es   voor   komend   schooljaar   al   gedeeld.   Mocht   
u   dit   ontgaan   zijn   hierbij   nogmaals.     

  

  
Studiedagen   2021-2022:   
Maandag 25   oktober   2021   
Vrijdag   25   februari   2022   
Dinsdag   7   juni   2022   

  
  

herfstvakan�e   maandag   18   okt.   t/m   vrijdag   22   okt   2021  

kerstvakan�e   maandag   27   dec.   t/m   vrijdag   7    jan.     2022  

voorjaarsvakan�e   maandag   28   febr.   t/m   vrijdag   4   maart   2022  

paasweekend   vrijdag   15   apr.   t/m   maandag   18   apr.   2022  

meivakan�e   woensdag     27   april   t/m   vrijdag     6   mei   2022  

hemelvaart   donderdag     26   mei   t/m   vrijdag   27   mei   2022  

pinksteren   maandag   6   juni         2022  

zomervakan�e   maandag   11   juli   t/m   vrijdag   19   aug.   2022  



Schoolfotograaf   
Op   donderdag   30   september   is   het   weer   �jd   voor   de   schoolfotograaf!   Dit   jaar   komen   de   fotografen   van   
'Nieuwe   schoolfoto'   bij   ons   op   school   fotograferen.   Dit   is   een   nieuwe   par�j.   Na   een   aantal   jaren   met   dezelfde   
par�j   is   het   �jd   voor   vernieuwing.     

Een   paar   kleding�ps:   

● Lekkere   knalkleuren   of   een   effen   shirt   met   spijkerbroek   doen   het   al�jd   goed.   

● Vergeet   niet:   ook   de   schoenen   kunnen   op   de   foto   komen!   

● Jongens   mogen   gerust   met   petjes   of   'hoodies'   op   de   foto   (meiden   natuurlijk   ook!)   en   de   meiden   
mogen   best   iets   speciaals   met   hun   haar   doen.   

● Broers   en   zussen   zullen   met   elkaar   op   de   foto   gaan,   leuk   om   de   ou�its   op   elkaar   af   te   stemmen   
(helaas   worden   er   dit   jaar   vanwege   de   Corona-maatregelen   geen   foto’s   gemaakt   met   broertjes   en/of   
zusjes   die   niet   op   De   Bron   zi�en).   

● Maar   de   belangrijkste   �p:   laat   je   kind   vooral   iets   aantrekken   waar   hij   of   zij   zich   het   stoerst   of   mooist   
in   vindt!   

Dit   jaar   hebben   we   gekozen   voor   een   wi�e   achtergrond.   
Begin   november   verwachten   wij   de   inlogkaarten,   de   kinderen   ontvangen   deze   van   hun   juf.     
We   hopen   dat   er   weer   leuke   groepsfoto’s   en   pasfoto’s   van   alle   kinderen   worden   gemaakt!   

  
Kinderboekenweek   
Nog   even   en   de   jaarlijkse   kinderboekenweek   gaat   weer   van   start.   Anderhalve   week   lang   leesplezier   op   De   
Bron!   Het   thema   dit   jaar   is   'Worden   wat   je   wil!'.     
‘Worden   wat   je   wil’   gaat   over   dromen   van   de   toekomst,   over   alle   beroepen   die   je   maar   kunt   bedenken,   van   
acrobaat   tot   superheld,   alles   mag   en   alles   kan   in   de   wereld   van   boeken.     

  
Met   elkaar   zullen   we   op   6   oktober   de   Kinderboekenweek   feestelijk   openen.   Kom   jij   ook   verkleed   als   jouw   
toekoms�ge   beroep?   In   de   week   die   volgt   zullen   we   verschillende   ac�viteiten   in   de   groepen   en   daarbuiten   
organiseren   om   kinderen   nog   enthousiaster   te   maken   voor   lezen.   Wij   kijken   uit   naar   een   feestelijke   
lees-week!     

  
Graag   nodigen   wij   vanaf    dinsdag   7   tot   en   met   donderdag   16   oktober    ook   ouders   uit   om   als   ‘mystery   guest’   
te   komen   praten   over   hun   beroep.   De   kinderen   mogen   vragen   stellen   om   er   zo   achter   te   komen   wat   uw   
beroep   is.   Het   is   leuk   als   u   vervolgens   kunt   afsluiten   met   het   lezen   van   een   (prenten)boek,   welke   past   bij   uw   
beroep.   Lijkt   het   u   leuk   om   te   komen   vertellen   over   uw   beroep?   Geef   dit   dan   door   aan   de   leerkracht   van   uw   
kind,   via   de   Parro   app   met   hierbij   uw   beroep,   datum   en   �jd   waarop   u   zou   kunnen   en   in   welke   groep(en)   u   wilt   
komen   vertellen   en   voorlezen.     

  
Tijdens   de   Kinderboekenweek   organiseert   Bruna   de   ac�e:   ‘Sparen   voor   je   schoolbieb’.   Wij   willen   graag   het   
(voor)lezen   van   kinderboeken   s�muleren   en   zouden   het   leuk   vinden   om   samen   met   u   en   de   kinderen   onze   
schoolbibliotheek   uit   te   breiden   met   de   nieuwste,   spannendste   en   leukste   kinderboeken!   Hoe   meer   ouders   
er   meedoen,   hoe   meer   boeken   we   kunnen   uitzoeken!     

  
Hoe   werkt   de   Schoolbieb-ac�e?     

● U   koopt   van   6   t/m   17   oktober   2021   één   (of   meerdere)   kinderboek(en)   bij   uw   lokale   Bruna-winkel   en   
levert   de   kassabon   vóór   10   november   2021   in   op   school     

● Wij   leveren   de   kassabonnen   in   bij   een   Bruna-winkel.     
● Bruna   telt   de   kassabon   bedragen   na   inlevering   bij   elkaar   op   we   ontvangen   een   waardebon.   
● We   mogen   dan   voor   20%   van   het   totale   kassabon   bedrag   nieuwe   leesboeken   uitzoeken   in   de   

Bruna-winkel.   Wij   hopen   dat   u   samen   met   de   kinderen   meedoet.   
  

Verzamelen   elektronische   apparaten     
U   hee�   misschien   thuis   nog   wel   een   oude   mobiele   telefoon.   Hierin   zi�en   veel   grondstoffen   die   slecht   zijn   
voor   het   milieu   en   die   nog   heel   goed   gebruikt   kunnen   worden.   Ook   hee�   u   misschien   andere   elektrische   
apparaten   of   kabels   thuis.   Ook   deze   kunnen   gerecycled   worden.   



Daarom   doet   de   Waterinkschool   mee   met   de   E-Waste   race    ( h�ps://www.ewasterace.nl/over-ewaste-race )   .   
Een   wedstrijd   om   zoveel   mogelijk   oude   elektrische   apparaten   te   verzamelen.   Denk   dus   aan   oude   mobieltjes,   
maar   ook   aan   radio’s,   broodroosters,   haarföhns,   stofzuigers,….ofwel   overal   waar   een   ba�erij   in   en/of   kabel   
aan   zit.   

Op   de   Bron   helpen   wij   hen   graag   voor   dit   goede   doel   en   daarom   staat   er   bij   ons   in   de   hal   een   rode   Kliko   bak.   
Hierin   kunt   u   uw   oude   apparaat   en/of   kabels   in   doen.   Over   twee   weken   wordt   de   bak   opgehaald   en   hopelijk   
zit   ‘ie   helemaal   vol!   

Doet   u   ook   mee   en   helpt   u   ons   en   het   milieu?   

Soester   Schoolvoetbaltoernooi   2021   
De   kop   is   er   af!   Afgelopen   woensdag   hebben   vier   teams   van   groep   7   en   8   geschi�erd   op   het   
schoolvoetbaltoernooi   bij   VVZ   ’49.     
Groep   6   is   aanstaande   woensdag   29   september   aan   de   beurt,   van   15.00u   tot   ongeveer   17.30u   bij   V.V   Hees   
Kinderen   uit   groep   3,   4,   5   mogen   op   woensdag   6   oktober   voetballen,   de   star�jd   van   dit   toernooi   is   
14.00u   bij   SO   Soest.   
Helaas   was   publiek   afgelopen   woensdag   nog   niet   toegestaan   op   het   voetbalveld   vanwege   de   
coronamaatregelen.   Of   dit   bij   de   andere   toernooien   anders   is,   is   op   dit   moment   nog   niet   gecommuniceerd.   
De   informa�e   vanuit   de   verenigingen   voor   de   deelnemende   kinderen   volgt   meestal   de   maandag   voor   het   
toernooi   zelf.   
Groetjes,   Sportcommissie   Oudercommissie.   

FC   Utrecht   Voetbalkamp   bij   SO   Soest   
Op   donderdag   21   en   vrijdag   22   organiseren   we   het   FC   Utrecht   Voetbalkamp   bij   SO   Soest.   Het   voetbalkamp   
biedt   kinderen   in   de   regio   de   kans   om   te   ervaren   hoe   het   is   om   te   voetballen   zoals   gedaan   wordt   bij   FC   
Utrecht.   Het   kamp   staat   onder   leiding   van   een   hoofdtrainer   uit   de   FC   Utrecht   Academie   in   samenwerking   met   
coaches   van   SO   Soest.   Ook   komt   er   een   speler   langs   en   worden   er   gastclinics   gegeven.   

Naast   voetbal   staat   een   belangrijk   thema   centraal:   R.V.V.   

R.V.V.   staat   voor   Respect,   Veiligheid   en   Vertrouwen   en   staat   aan   de   basis   van   een   veilig   sportklimaat.   

De   dagen   beginnen   en   eindigen   met   een   gesprek   over   Respect,   Veiligheid   en   Vertrouwen   hetgeen   een   
langdurige   posi�eve   impact   hee�   op   het   sportklimaat   van   de   kinderen.   

Het   kind   dat   het   beste   zich   gehouden   hee�   aan   R.V.V.   ontvangt   een   shirtje   van   Willem   Janssen   en   dient   
hiermee   als   voorbeeld   voor   een   langere   �jd.   

Voor   meer   informa�e   zie:   
h�ps://mailchi.mp/fcutrecht/fc-utrecht-voetbalkamp-in-soest-in-de-herfstvakan�e-2021-bij-so-soest   
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