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Beste   ouders,   verzorgers,   
Hierbij   sturen   wij   u   de   eerste   Nieuwsbron   van   dit   nieuwe   kalenderjaar.   Een   jaar   waarin   we   hopelijk   weer   
meer   ruimte   en   vrijheid   mogen   ervaren.     
De   situa�e   zoals   ‘ie   nu   is   op   scholen   is   voor   niemand   leuk,   er   is   veel   onduidelijkheid   en   we   kunnen   ons   
werk   niet   op�maal   uitvoeren.   Vandaag   zijn   er   maar   liefst   4   groepen   in   quarantaine.   Veel   leerlingen   en   nu   
ook   leerkrachten   zijn   posi�ef   getest.   Dit   vraagt   van   ons   allen   meer   flexibiliteit.   maakt   dat   er   meer   irrita�e   
is   en   we   soms   kortere   lontjes   hebben.   Laten   we   hopen   dat   het   einde   in   zicht   is   en   het   tot   die   �jd   nog   
samen   te   doen!     
De   komende   weken   zullen   de   Cito   toetsen   afgenomen   worden   en   op   18   februari   krijgen   de   kinderen   hun   
rapport.   
In   de   jaarkalender   staat   onze   projectweek   gepland   van   16   maart   t/m   25   maart.   Deze   week   wordt   verzet   
naar   maandag   23   mei   t/m   3   juni.     

  
Agenda   
02-02-2022 Groep   5   naar   museum   Flehite   
04-02-2022 Adviesgesprekken   groep   8   
04-02-2022 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

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

  
Adviesgesprekken   groep   8     
Op   vrijdag   4   februari   a.s.    zullen   de   gesprekken   plaatsvinden   met   de   leerlingen   van   groep   8   en   hun   ouders   
over   het   defini�eve   schooladvies.   De   leerlingen   van   groep   8   zijn   die   dag   vrij   maar   worden   wel   bij   hun   eigen   
adviesgesprek   verwacht.   

  
Orlando   gebouw   
Het   Orlando   terrein,   aan   de   Di   Lassostraat   65   in   Soest,   is   door   Cocon   Wonen   aangekocht.   
Cocon   Wonen   wil   hier   nieuwbouw   voor   senioren   realiseren.   Het   betre�   circa   27   appartementen   in   de   sociale   
huursector   en   22   appartementen   in   de   vrije   sector.   
Er   wordt   gewerkt   aan   een   plan   waarbij   naast   parkeerruimte   ook   ruimte   is   voor   een   mooie   tuin.   
De   gemeente   Soest   hee�   recent   de   sloopvergunning   afgegeven   voor   het   Orlandogebouw.   De   vergunning   
omvat   de   totale   circulaire   sloop   van   het   complex.   
*   Week   4:   Er   worden   hekken   geplaatst   rondom   het   werkgebied,   dit   ter   voorkoming   van   onveilige   situa�es   en   
vandalisme.   
*   Week   5   t/m   9:   Start   sloop   inpandig.   
*   Week   10   t/m   14:   Start   sloop   buitenzijde.   
Het   grote   parkeerterrein   blij�   publiekelijk   bereikbaar   maar   het   kleine   parkeerterrein   zal   �jdens   de   periode   
van   sloop   afgezet   worden   voor   plaatsing   van   containers   en   overige   zaken   nodig   voor   de   sloop   

  
Cito   toetsen   
Deze   maand   nemen   we   in   groep   3   t/m   8   Cito   toetsen   af.   De   toetsen   zijn   een   onderdeel   van   ons   
leerlingvolgsysteem.   Twee   keer   per   jaar,   in   januari   en   in   juni,   maken   de   leerlingen   van   groep   3   t/m   8   een   
Cito-toets   op   het   gebied   van   rekenen,   begrijpend   lezen,   spelling   en   AVI   en   DMT   voor   technisch   lezen.     
De   resultaten   komen   op   het   rapport   van   uw   kind   te   staan.     

  
  



Inleveren   rapport   
De   kinderen   uit   de   groepen   2   t/m   8   ontvangen   18   februari   hun   eerste   rapport.   De   leerkrachten   missen   nogal   
wat   rapportmappen   van   hun   leerlingen.   Wilt   u   de   rapporten   weer   met   uw   kind   mee   naar   school   geven?     

Nieuws   uit   de   MR.   
Per   volgend   schooljaar   is   in   de   medezeggenschapsraad   (MR)   van   onze   school   plaats   voor   twee   nieuwe   leden   
van   de   oudergeleding.   De   MR   is   op   zoek   naar   gemo�veerde   ouders   die   zich   beschikbaar   willen   stellen   voor   
deze   vacatures.   

Wat   is   een   MR?   

Iedere   school   hee�   een   medezeggenschapsraad.   De   MR   praat   mee   over   allerlei   onderwerpen   die   met   onze   
school   en   het   onderwijs   te   maken   hebben.   Samen   verbeteren   we   de   kwaliteit   van   het   onderwijs,   de  
voorzieningen   in   het   gebouw   en   de   arbeidsomstandigheden.   De   leden   van   de   MR   worden   voor   een   periode   
van   drie   jaar   gekozen   uit   de   ouders   en   uit   de   teamgeleding.   

Bij   ons   op   school   bestaat   de   MR   uit   drie   ouders   en   drie   personeelsleden.   Binnen   de   oudergeleding   van   de   MR   
zijn   de   plaatsen   beschikbaar.   

Welke   bevoegdheden   hee�   een   MR?   

De   MR   hee�   een   belangrijke   rol   binnen   de   organisa�e.   Bij   veel   beslissingen   die   het   bestuur   of   de   direc�e   
moeten   nemen   zijn   ze   verplicht   eerst   de   ouders   en   het   personeel   te   raadplegen.   Dat   moet   gebeuren   via   de   
MR,   zo   is   geregeld   in   de   Wet   Medezeggenschap   op   Scholen   (WMS).   

Er   zijn   verschillende   twee   soorten   beslissingen:   
-   die   waarover   de   MR   eerst   advies   moet   geven;   
-   die   waarvoor   instemming   van   de   MR   vereist   is.   

  
Wat   vragen   wij   van   u?   
-   Interesse   in   schoolbeleid   en   schoolregels;   
-   Affiniteit   met   vergaderen   en   het   voorbereiden   van   vergaderingen   (lezen   van   stukken);   
-   Aanwezigheid   bij   de   MR-vergaderingen   (ongeveer   1x   per   6   weken);   
-   Een   kri�sche   én   open   houding.   

  
Lijkt   het   u   wat   om   de   MR   te   komen   versterken?   Stuurt   u   dan   uiterlijk   11   februari   2022   een   mailtje   naar:   
mr@debronsoest.nl     
Indien   na   11   februari   blijkt   dat   er   meer   kandidaten   zijn   dan   beschikbare   plaatsen   dan   zal   er   een   verkiezing   
plaatsvinden,   waarbij   alle   ouders   een   stem   kunnen   uitbrengen   op   hun   kandidaat.   

  
Kies   je   Sport   en   Kies   je   Kunst   
Vanaf   7   maart   2022   gaat   Kies   je   Sport   en   Kies   je   Kunst   weer   van   start   voor   de   kinderen   van   groep   3   t/m   7.   De   
kinderen   kunnen   weer   kiezen   uit   een   mooi   aanbod   van   sport-   en   cultuurac�viteiten.   Ook   dit   jaar   zijn   het   
weer   onzekere   �jden   en   is   het   aanbod   wel   iets   minder   dan   de   afgelopen   jaren,   maar   mogelijk   komen   er   de   
komende   maanden   nog   extra   ac�viteiten   bij.     

  
Inschrijven   
Vanaf    vrijdag   4   februari   (19.00   uur)    kunnen   de   kinderen   zich   inschrijven   voor   Kies   je   Sport   en   Kies   je   Kunst!   
Inschrijven   gaat   via    www.spor�nsoest.nl    (ook   te   bereiken   via    www.kiesjesportsoest.nl    en   
www.kiesjekunstsoest.nl ).     
Vanaf   maandag   7   maart,   direct   na   de   voorjaarsvakan�e,   starten   de   eerste   ac�vit eiten.   
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