
            Nieuwsbron     
                  29   oktober    2021  
  

  
Agenda   
03-11-2021 Groep   8   Sciencelab   bij   Veenweide   
05-11-2021        Na�onaal   Schoolontbijt,   alle   kinderen   ontbijten   op   school   
08-11-2021 Groep   8   naar   college   de   Brink   in   Laren   
09-11-2021 MR   en   OC   vergadering   ‘s   avonds   
12-11-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Graag   heten   wij   onze   nieuwe   leerlingen   Joël   en   Djace   van   harte   welkom.   
Wij   wensen   de   kinderen   en   hun   ouders   een   mooie   �jd   op   De   Bron!   

  
Schoolontbijt   
Op   vrijdag   5   november   a.s.   zullen   wij   met   alle   groepen   meedoen   met   het   Na�onale   
schoolontbijt.     
Dit   landelijk   schoolontbijt   wordt   jaarlijks   georganiseerd   om   het   belang   van   een   goed,   
dagelijks   ontbijt   te   onderstrepen.   Niet   ieder   jaar   is   het   gegarandeerd   dat   we   mee   
mogen   doen   maar   dit   jaar   zijn   we   gelukkig   weer   ingeloot.    Bij   dit   feestelijke   ontbijt   willen   
we   het   belang   van   gezond   ontbijten   weer   onder   de   aandacht   brengen   met   als   missie   
een   gezond   ontbijt,   elke   dag   en   voor   ieder   kind.     
Het   thema   van   het   schoolontbijt   dit   jaar   is   dan   ook:    ‘Al�jd   een   gezond   ontbijt’.     
Wij   willen   u   vragen   om   uw   kind   de   4   B’s   mee   naar   school   te   geven   op   deze   dag.   De   4   B’s   bestaan   uit   
bord,   beker,   bestek   en   bakje.   
We   maken   er   een   gezellig   en   gezond   ontbijt   van   met   elkaar!   

  
Schoolgruiten   (groente   en   fruit)     
Zoals   wij   in   de   vorige   Nieuwsbron   hebben   vermeld,   doen   wij   weer   mee   met   het   
schoolgruitprogramma.     
Het   EU-Schoolgruitprogramma   is   een   ini�a�ef   van   de   Europese   Unie,   het   Ministerie   van   
Economische   Zaken,   Landbouw   en   Innova�e,   het   Productschap   Tuinbouw,   het   Steunpunt   
Smaaklessen   &   SchoolGruiten.   
Kern   van   het   EU-Schoolgruitprogramma   is   het   gezamenlijk   eten   van   groenten   en   fruit   in   de   klas:   het   
‘gruiten’.   De   kinderen   krijgen   hiervoor    vanaf   woensdag   17   november    op   woensdag,   donderdag   en   
vrijdag   gedurende   20   weken   een   por�e   groenten   of   fruit   uitgereikt   �jdens   de   ochtendpauze   om   
gezamenlijk   in   de   klas   op   te   eten.   Deze   groenten-   en   fruitverstrekkingen   worden   gefinancierd   door   
de   Europese   Unie   en   Schoolfruit.   
Op   de   deur   zullen   wij   per   week   aangeven   wat   er   aangeboden   wordt   op   welke   dag.   Mocht   uw   kind   
dit   echt   niet   lusten   of   het   groente   of   fruit   om   een   andere   reden   niet   kunnen   eten,   wilt   u   dan   zelf   een   
stuk   fruit   of   groente   meegeven   naar   school?   

  
Op   deze   gruitdagen   hoe�   u   dus   geen   pauzehap   mee   te   geven.   Wel   vragen   wij   u   om    vanaf   15   
november    op   maandag   en   dinsdag   ook   groente   en   fruit   mee   te   geven   aan   uw   kind   als   tussendoortje.   
Zo   kunnen   wij   ons   beleid   op   gezonde   voeding   met   elkaar   vorm   geven.     

  
  
  



  
Vooruitblik   naar   5   december   
Op   vrijdag   3   december   zijn   alle   groepen   om   12.00   uur   vrij.   ‘s   Morgens   vieren   we   in   alle   groepen   het   
sinterklaasfeest,   waar   de   Sint   hopelijk   weer   bij   aanwezig   is!   Wilt   u   zelf   de   BSO   hiervan   op   de   hoogte   
stellen?     

  
First   LEGO   League   
Een   team   van   10   kinderen   uit   groep   8   doet   mee   aan   de   First   LEGO   Leaque.   Zij   worden   hierbij   
ondersteund   door    Claudia    (moeder   van   Noor)   en   Lizzy   (moeder   van   Ma�eo   en   David)     en   Margriet   
van   Wijk   (bovenschools   Ict   PCBO)  
Teamwork,   innova�e,   robo�echniek   en   uitdaging,   dat   zijn   de   pijlers   onder   de   First   LEGO   League.   
Jongeren   gaan   onderling   de   strijd   aan   met   hun   zelf   ontworpen   en   geprogrammeerde   Lego-robots.   
Welke   robot   voert   de   missies   het   beste   uit?   Daarnaast   denken   zij   rond   het   thema   een   slimme   
innova�e   uit   en   presenteren   dat   aan   een   deskundige   jury.   De   winnaar   van   de   regiofinale   gaat   naar   
de   Beneluxfinale…    en   misschien   wel   naar   de   Wereldfinale!   
Wereldwijd   doen   uit   70   landen   maar   liefst   250.000   kinderen   mee   aan   de   First   Lego   League.     
Tijdens   de    FIRST® LEGO®   League   ontwikkelen   de   jonge   talenten:   

● Samenwerken   en   oplossingsgericht   werken   
● De   basis   van   automa�seren   
● Presenta�etechnieken   

Wij   houden   u   natuurlijk   op   de   hoogte   van   de   vorderingen!   
  

Sylvestercross   
Op   vrijdag   31   december   2021   is   het   weer   zover:   De   Sylvester   Scholierencross   2021!     
In   de   Lange   Duinen   van   Soest   kunnen   onze   leerlingen   meedoen   om   de   �tel   “De   snelste   school   van   
Soest”.     
De   Scholierencross   is   onderdeel   van   de   Sylvestercross,   een   grote   interna�onale   hardloopwedstrijd.   
Tijdens   deze   hardloopwedstrijd   loopt   uw   kind   in   een   team   met   klasgenoten   tegen   teams   van   andere   
scholen   en   strijden   ze   om   de   �tel:   De   snelste   school   van   Soest   en   omstreken!   
De   Scholierencross   is   1200   meter   lang   en   wordt   gehouden   in   de   Lange   Duinen   in   Soest.   
Een   team   bestaat   uit   4   tot   7   leerlingen,   jongens   en/of   meisjes.   
  

Sylvester   Cross   voorbereiding   voor   kinderen   van   De   Bron     
Veel   kinderen   van   de   Bron   lopen   31   december   mee   met   de   Sylvester   cross.   
Het   leek   Léon   Jansen-Pallast   daarom   een   leuk   idee   om   in   voorbereiding   van   de   
Sylvester   cross,   zes   hardloop   trainingen   te   verzorgen   voor   de   kinderen   van   de   
school.   
De   deelnemende   kinderen   ontvangen   een   presentje   wanneer   ze   in   ieder   geval   4   van   
de   6   trainingen   meedoen!   
    

Wanneer :   Maandagmiddag    van   15.30   uur   -   16.30   uur   
                    15,   22   en   29   november   
                    6,   13   en   20   december   
Waar :   We   starten   op   het   schoolplein!     
Voor   wie:    Voor   kinderen   vanaf   groep   4   
Kleding:    Lange   (sport-)broek,   sportschoenen   en   shirt   met   lange   mouwen     
Aanmelden :   Graag   aanmelden   via   e-mail:   leon@pallast.com     
    

Léon   Jansen-Pallast,   vader   van   Hila   (   groep   8   )   en   Zev   (   groep   4   ).     
Fana�ek   hardloper   en   trainer/coach   van   heel   veel   hardlopers.     

  
  
  
  


