
           Nieuwsbron     
           10   december   2021   

  
Beste   ouders,   verzorgers,   
Zoals   het   er   nu   uitziet   blij�   de   school   t/m   24   december   gewoon   open.   Dit   is   natuurlijk   wat   we   allemaal   
hopen   zodat   we   met   elkaar   het   kers�eest   óók   op   school   kunnen   vieren.   Mochten   de   maatregelen   
veranderen,   laten   we   u   dit   zo   snel   mogelijk   weten.   

  
Agenda   
23-12-2021 Kerstviering   in   alle   groepen.   
24-12-2021 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Graag   heten   wij   onze   nieuwe   leerlingen   Bart,   Tom,   Senna   en   Izzy   van   harte   welkom!     Wij   wensen   hen   en   hun   
ouders   een   mooie   �jd   op   De   Bron!   

  
Personele   zaken   
Via   deze   weg   wil   ik   mezelf   graag   voorstellen.   Mijn   naam   is   Myrna   Eckhardt,   ik   ben   
25   jaar   oud   en   woon   samen   met   mijn   vriend   in   Amersfoort.   Mijn   hobby's   zijn   
tennis   en   zwemmen.   Na   1.5   jaar   op   een   andere   school   gewerkt   te   hebben,   keer   ik   
met   veel   plezier   terug   op   De   Bron.   Per   1   februari   zal   ik   gaan   lesgeven   aan   de   
leerlingen   van   groep   3.     
De   afgelopen   jaren   heb   ik   mezelf   verdiept   in   zowel   het   pedagogische   als   
didac�sche   aspect   van   het   leren.   Ik   kijk   er   naar   uit   om   deze   opgedane   kennis   
toe   te   passen   binnen   de   visie   van   De   Bron.     
Ik   heb   heel   veel   zin   om   aan   de   slag   te   gaan   in   groep   3   en   hoop   jullie   snel   te   
ontmoeten!     
Hartelijke   groet,   Myrna   

  
Kerstviering   2021   
Op    donderdag   23   december    vieren   alle   groepen   het   kers�eest   op   school.   Wegens   de   maatregelen   kan   dit   
helaas   niet   met   ouders   samen   gevierd   worden.   De   dag   zal   daarom   beginnen   met   een   mooie   viering   in   de   
eigen   klassen.   TIjdens   dit   moment   steken   we   
adventskaarsen   aan,   zingen   we   een   aantal   liedjes   en   
luisteren   we   naar   het   kerstverhaal.     
Na   afloop   van   de   viering   genieten   we   met   elkaar   van   
een   high   tea,   welke   door   de   OC   wordt   verzorgd.   Deze   
high   tea   zal   in   plaats   van   het   fruitmoment   zijn.   De  
kinderen   hoeven   dus   geen   eten   en   drinken   voor   de   
ochtend   mee   te   nemen   ( wel   voor   de   lunch ).     
Alle   groepen   mogen   een   kerstspeurtocht   om   de   school   
heen   doen   en   ‘s   middags   gaan   we   rond   13.30   uur   met   
alle   kinderen   zingen   voor   de   ouderen   in   Soest.   Dit   
doen   we   bij   de   Vijverhof.   Hierbij   houden   we   meteen   
een   collecte,   voor   onze   Serious   Request   ac�e,   ook   u   
bent   van   harte   welkom   om   te   komen   kijken!   

  
  
  


