
            Nieuwsbron     
                12   november    2021  

  
  

Agenda   
15-11-2021 Lootjes   trekken     
17-11-2021 Eerste   schoolgruiten   dag   
22-11-2021 Deze   week   zijn   de   10-minutengesprekken   
23-11-2021 Promoshow   Mad   Science   
26-11-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Graag   heten   wij   onze   nieuwe   leerling   Lise   van   harte   welkom!     Wij   wensen   haar   en   haar   ouders   een   
mooie   �jd   op   De   Bron!   

  
Gesprekken   
In   de   week   van   22   november   staan   de   digitale   gesprekken   gepland   om   samen   met   uw   kind   en   de   
leerkracht   de   ontwikkeling   en   het   welbevinden   van   uw   kind   te   bespreken.   Voor   deze   gesprekken   zijn   
vanaf   groep   3   de   kinderen   uitgenodigd   hierbij   aanwezig   te   zijn.   
Vanaf   15   november   kunt   u   zich   via   onze   Parro   -app   inschrijven   voor   een   gesprek.   

  
Sinterklaasfeest     
Op    vrijdag   3   december    vieren   wij   het   Sinterklaasfeest   op   school.   Wij   hopen   dat   Sint   en   Piet   dit   jaar   
weer   veilig   bij   ons   op   school   zullen   aankomen.   Het   hek   zal   vanaf   8.20   uur   open   zijn.   Om   8.30   uur   
verwachten   wij   alle   kinderen   op   het   schoolplein,   waar   wij   Sinterklaas   welkom   zullen   heten.   De   
kinderen   hoeven   deze   dag   geen   eten   en   drinken   mee   te   nemen.   Alle   kinderen   zijn   om   12.00   uur   uit.   
We   gaan   er   een   mooi   Sinterklaasfeest   van   maken   met   z’n   allen!   

Data   
De   Sinterklaascommissie   is   druk   bezig   met   alle   voorbereidingen,   daarom   hierbij   alvast   belangrijke   
informa�e   voor   in   de   agenda!   
Maandag   15   november:   lootjes   trekken     
Donderdag   18   november:   schoen   ze�en   op   school   
Vanaf   maandag   29   november:   surprise   inleveren     
Vrijdag   3   december:   Sinterklaasfeest!     

Surprises   
De   bovenbouw   (groepen   5   t/m   8)   helpt   Sinterklaas   met   het   maken   van   
surprises.     
Wij   willen   u   vragen   om   uw   kind   de   surprise   zelfstandig   te   laten   maken,   
zodat   de   onderlinge   verschillen   niet   zo   groot   zijn.   U   kunt   natuurlijk   wel   
samen   een   idee   verzinnen.   
Op   maandag   15   november   gaan   wij   lootjes   trekken.   De   surprises   mogen   vanaf   maandag   29   
november   in   de   hal   bij   de   groep   worden   neergezet.   Uiterlijk   donderdag   2   december   moeten   de   
surprises   ingeleverd   zijn.     

Schoen   ze�en   
Op   donderdag   18   november   mogen   de   kinderen   van   groep   1   t/m   4   hun   schoen   ze�en   op   school.   
Gee�   u   uw   kind   op   deze   dag   een   extra   schoen   mee?   

  



  
Mad   Science   komt   op   De   Bron!   
In   januari   zal   er   een   naschoolse   Techniek   &   Wetenschap   Cursus   worden   gegeven   op   
dinsdagmiddag   door   een   wetenschapper   van   Mad   Science.   Op   23   november   komt   er   een   
spectaculair   a�rap   met   een   techniekshow   waar   de   kinderen   hopelijk   enorm   van   gaan   
genieten.   Na   de   show   kunnen   kinderen   zich   inschrijven    en   bij   voldoende   aanmeldingen   zal   
de   naschoolse   Wetenschap   en   Techniek   Cursus   starten   op   donderdag   11   januari   2022   
Zes   weken   lang   worden   de   kinderen   meegenomen   in   de   wondere   wereld   van   
experimenten,   proe�es   en   coole   demonstra�es!   Elke   week   staat   een   nieuw   thema   
centraal   en   zal   de   professor   de   wetenschap   en   techniek   die   daarachter   zit   piekfijn   
uitleggen.   Uiteraard   gaat   ook   iedereen   zelf   aan   de   slag   als   echte   wetenschapper.   Van   super   
krachtbronnen   tot   de   wereld   van   robo�ca…   er   komt   van   alles   aan   bod!     

  
Schoolgruiten   (groente   en   fruit)     
Ter   herinnering:   De   kinderen   krijgen    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.   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   werken   wij   samen   met   u   aan   een   gezonde   leefs�jl!   

  
Inschrijving   Sylvestercross   2021   
Vanaf   deze   week   zullen   er   weer   inschrijfformulieren   hangen   bij   alle   klassen   vanaf   groep   3   en   hopen   
we   natuurlijk   dat   iedereen   zich   weer   in   gaat   schrijven   voor   dit   jaarlijkse   sportevenement.   
Wel   moeten   we   rekening   houden   met   de   corona   maatregelen   die   op   dat   moment   gelden,   maar   daar   
zal   iedereen   van   op   de   hoogte   gehouden   worden   via   de   site   van   de   sylvestercross   of   via   school.   
Leon   Jansen   (vader   van   Hila   en   Zev)   zal   de   komende   maandagen   tussen   15:30   en   16:30   
hardlooptraining   geven   om   zo   nog   beter   en   fi�er   aan   de   start   te   staan.   
Hiervoor   kan   uw   kind   zich   opgeven   via   het   inschrijfformulier   of   mailen   naar    leon.jansen@pallast.nl   
Ook   zal   Leon   �jdens   de   Sylvestercross   aanwezig   zijn   met   een   warming   up   voor   de   warme   spieren.   
Wij   als   OC   sport   hopen   dat   we   er   weer   een   leuke   en   spor�eve   dag   van   gaan   maken!   
Groetjes   van   de   OC   sportcommissie   

  
Vanuit   de   OC   
Als   bijlage   bij   de   Nieuwsbron   vindt   u   de   financiële   stukken   vanuit   de   OC.   Deze   stukken   zijn   
goedgekeurd   door   de   MR.   Het   betre�:   
-   balans   31   juli   2021   
-   realisa�e   2020-2021   en   begro�ng   2021-2022   
-   toelich�ng   op   realisa�e   en   begro�ng   
Met   vragen   en/of   opmerkingen   verwijs   ik   u   naar   de   penningmeester   van   de   OC.   
penningmeesteroc@debronsoest.nl   
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