
            Nieuwsbron     
            26   november   2021   

  
  

Beste   ouders,   verzorgers,   
Helaas   zijn   we   weer   beland   in   een   las�ge   periode   wat   corona   betre�.   De   afgelopen   �jd   hebben   
we   te   maken   gehad   met   een   flink   aantal   posi�ef   geteste   leerlingen   en   leerkrachten.   Hierdoor   
werd   er   in   een   aantal   groepen   weer   online   onderwijs   gegeven.   We   willen   ook   hier   uw   aandacht   
vragen   om   de   gezondheid   van   uw   kinderen   goed   in   de   gaten   te   houden.   Hee�   uw   kind   klachten   
die   mogelijk   bij   een   Corona   besme�ng   passen,   laat   hem/haar   dan   thuis   mét   het   dringende   
advies   om   een   GGD   of   zel�est   te   doen.   Van   de   PO-raad   hebben   de   basisscholen   in   Nederland   
verscherpte   adviezen   gekregen.   In   de   bijlage   kunt   u   de   beslisboom   vinden   die   kan   helpen   als   u   
twijfelt   of   uw   kind   thuis   moet   blijven   of   niet .     
Het   is   moeilijk   in   te   scha�en   hoe   de   komende   weken   zullen   verlopen.   Vanavond   �jdens   de   
persconferen�e   zullen   we   meer   horen.   Vooralsnog   gaan   wij   ervan   uit   de   goedheiligman   
volgende   week   vrijdag   te   kunnen   begroeten   op   school.   Wat   betre�   de   kerstvieringen   houden   
we   even   een   slag   om   de   arm   hoe   we   daar   invulling   aan   zullen   geven.   Zodra   wij   meer   weten,   
brengen   wij   u   hiervan   op   de   hoogte.   

  
Agenda   
03-12-2021 Sinterklaasviering   op   school.   Alle   groepen   zijn   om   12.00   vrij   
10-12-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Graag   heten   wij   onze   nieuwe   leerlingen   Danieke,   Noëlle   en   Jill   van   harte   welkom!     Wij   wensen   hen   
en   hun   ouders   een   mooie   �jd   op   De   Bron!   

  
Personele   zaken   
Afgelopen   week   is   groep   3   op   de   hoogte   gebracht   van   het   feit   dat   juf   Marianne   per   1   januari   
een   andere   baan   hee�   gevonden   in   het   onderwijs.   Namens   Marianne   stuur   ik   u   het   volgende   
door:   

  
Beste   ouders,   
Na   bijna   12,5   jaar   met   heel   veel   plezier   te   hebben   gewerkt   op   De   Bron,   ga   ik   na   de   kerstvakan�e   starten   met   
een   nieuwe   baan.   Ik   ga   de   uitdaging   aan   om   op   een   school   in   Veenendaal,   in   het   speciaal   basisonderwijs,   aan   
de   slag   te   gaan.     
Het   is   best   las�g   om   mijn   fijne   en   vertrouwde   plekje   in   Soest   achter   te   moeten   laten,   maar   ik   heb   ook   enorm   
veel   zin   in   dit   avontuur!   
Ik   wil   u   via   deze   weg   alvast   bedanken   voor   de   fijne   jaren   die   ik   op   De   Bron   heb   gewerkt.   En   natuurlijk   zal   ik   u,   
de   kinderen   en   de   fijne   collega’s   erg   missen!     

  
Wij   bedanken   Marianne   voor   al   haar   inzet   op   De   Bron   en   wensen   haar   het   allerbeste   met   haar   
nieuwe   uitdaging!   

  
Om   de   vervanging   zo   goed   mogelijk   te   regelen   hebben   we   intern   wat   moeten   schuiven.   Juf   
Simone   zal   een   switch   maken   naar   groep   5   waar   zij   op   donderdag   en   vrijdag   de   plek   van   juf   
Liselo�e   zal   overnemen   die   vanaf   de   kerstvakan�e   met   zwangerschapsverlof   zal   gaan.   Het   is   in   
deze   �jd   van   schaarste   heel   spannend   om   nieuwe   leerkrachten   te   vinden.   We   zijn   dan   ook   heel   
blij   te   kunnen   melden   dat   we   een   full�me   leerkracht   hebben   gevonden   die   groep   3   met   veel   
enthousiasme   gaat   draaien!   In   een   volgende   Nieuwsbron   zal   zij   zich   aan   u   voorstellen.     



  
Per   1   december   stopt   Silvia   als   onderwijsassistente   op   De   Bron.   Zij   hee�   een   baan   
gevonden   op   een   andere   school.   Bij   ons   op   school   komt   Lizzy   het   team   versterken   als   
onderwijsassistente.   Wij   kennen   Lizzy   al   als   moeder   van   Luca   (voortgezet   onderwijs),   
Ma�eo   (groep   8)   en   David   (groep   1/2).   Lizzy   zal   een   paar   extra   handen   zijn   op   school   
en   kleine   groepjes   kinderen   begeleiden   uit   groep   5   t/m   8.   
Wij   heten   Lizzy   van   harte   welkom   en   wensen   haar   heel   veel   plezier   bij   ons   op   school!   

  
  

Sinterklaasfeest     
Zoals   u   weet   vieren   wij   op   vrijdag   3   december   het   Sinterklaasfeest   op   De   Bron.   We   zijn   reuze   
benieuwd   naar   zijn   aankomst,   want   gisteren   kregen   wij   al   een   filmpje   van   de   2   pieten   die   zullen   
meekomen   met   Sint…...   spannend!     
Wij   hopen   in   elk   geval   dat   Sint   en   Piet   dit   jaar   weer   veilig   bij   ons   op   school   zullen   aankomen.   Gezien   
de   corona   maatregelen   komen   de   kinderen,   net   als   de   rest   van   de   week,   op   de   normale   �jd   naar   
school   en   gaan   zelf   naar   de   klas.   De   kinderen   hoeven   deze   dag   geen   eten   en   drinken   mee   te   nemen.   
Alle   groepen   zullen   om   12.00   uur   uit   zijn.   We   gaan   er   hopelijk   een   mooi   Sinterklaasfeest   van   maken   
met   z’n   allen!   
    

Sylvestercross   2021   
Helaas   zal   de   Sylvestercross,   waar   de   Sylvester   Scholierencross   onderdeel   van   is,   ook   dit   jaar   niet   
doorgaan.   Ondanks   de   vergaande   voorbereidingen   van   de   reeds   eerder   uitgestelde   40e   edi�e   
hebben   zij   moeten   besluiten   ook   dit   jaar   af   te   zien   van   de   fysieke   cross.   
Wel   is   er   een   Virtuele   Sylvestercross,   die   volledig   voldoet   aan   de   Coronamaatregelen.   Want   
bewegen   is   en   blij�   belangrijk,   juist   ook   in   deze   �jd   met   al   zijn   beperkingen!     

Hiervoor   kan   iedereen   zich   (op   persoonlijke   �tel)   inschrijven   via   de   website.   De   deelnemers   kunnen   
dan   op   een   eigen   gekozen   moment   (met   ouders,   broertje   en/of   opa/oma)   wandelen   of   hardlopen   
van   28   t/m   31   december   2021.   Zie   de   website   voor   meer   informa�e:   
h�ps://www.sylvestercross.nl/virtuele-sylvestercross-2021/asr-vitality-virtual-sylvestercross   
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