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Beste   ouders,   verzorgers,   
Wat   fijn   dat   de   versoepelingen   zijn   aangekondigd   in   de   persconferen�e   van   afgelopen   
dinsdagavond!   De   mondkapjes   plicht   en   de   afstandsregel   vervallen   meteen   na   de   
voorjaarsvakan�e.   Omdat   wij   een   inloopbeleid   hebben   dat   ouders   van   de   kleutergroepen   de   
week   voor   een   vakan�e   mee   naar   binnen   mogen,   hebben   we   hier   met   het   team   over   
gesproken.   Graag   willen   wij   u   als   ouder   van   een   kleuter   de   kans   geven   om   de   week    na    de   
voorjaarsvakan�e   met   uw   kind   mee   naar   binnen   te   gaan.   De   volgende   inloopweek   zal   dan   zijn   
van   19   t/m   26   april.   (voor   de   meivakan�e)   

  
Agenda   
21-02-2022 Deze   week   10-minuten   gesprekken   
25-02-2022 Studiedag.   Alle   kinderen   vrij   
28-02-2022 Voorjaarsvakan�e   t/m   4   maart   
07-03-2022 Eerste   schooldag   na   de   voorjaarsvakan�e   
09-03-2022 Groep   3   naar   museum   Flehite   
08-03-2022 Groep   8    naar   het   Catharijneconvent   in   Utrecht   
11-03-2022 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Personele   zaken   

Hoera   een   dochter!   
Op   11   februari   is   juf   Liselo�e   bevallen   van   een   prach�ge   dochter:    Annemijn   Eline   
Wij   wensen   Liselo�e,   Roël   en   Evelijn   veel   geluk   met   hun   dochter   en   zusje!   
l   
Op   7   februari   is   juf   Myrna   gestart   in   groep   3.   We   zijn   blij   dat   Myrna   weer   bij   ons   op   
school   werkzaam   is   en   wensen   haar   natuurlijk   veel   plezier   en   succes!   

  
Gespreksmiddag   en   -avond   
Volgende   week   staan   de   10-minuten   gesprekken   gepland   naar   aanleiding   van   het   eerste   rapport.   Dit   
rapport   krijgt   uw   kind   vandaag   mee   naar   huis.     

  
Verkeersveiligheid   
Zoals   bij   vrijwel   elke   school   is   het   brengen   en   halen   van   kinderen   met   de   auto   een   “probleem”   ook   
bij   ons   op   De   Bron.   Er   is   voor   de   school   maar   een   beperkt   aantal   parkeerplaatsen   die   veelal   volstaan.   
Auto’s   staan   vaak   bij   het   beginnen   en   uitgaan   van   de   school   op   de   stoep,   dubbel   en   onoverzichtelijk   
geparkeerd.   Nu   de   sloop   van   het   Orlando   Gebouw   is   begonnen   maakt   dat   de   situa�e   niet   beter.     
Helpt   u   mee   de   verkeerssitua�e   zo   veilig   mogelijk   te   laten   zijn?!!   Spreek   elkaar   aan   op   het   
verkeersgedrag;   niet   om   vervelend   te   willen   zijn,   maar   in   het   belang   van   de   veiligheid   van   alle   
kinderen!    En   nu   de   lente   er   weer   aankomt,   wordt   het   fietsen   (naar   school)   nóg   aangenamer.   
Bovendien   scheelt   het   veel   auto's   rondom   de   school,   wat   de   veiligheid   zeker   ten   goede   komt.   

  
Studiedag   
Op   vrijdag   25   februari   een   studiedag   hebben.   Alle   kinderen   zijn   die   dag   vrij.     

  
  



  
De   ‘First   Lego   League’   Challenge.   
Afgelopen   vrijdag   was   het   dan   zover!   We   zijn   samen   met   Noor,   Faya,   Sophie,   Ruben,   Tim,   Roan,   
Tristan,   Jelle,   Mink   en   Ma�eo   uit   groep   8   naar   Amersfoort   vertrokken   om   daar   mee   te   doen   aan   de   
-First   Lego   League   Challenge-   van   dit   jaar!   

Het   thema   dit   jaar   was   Cargo   connect   en   had   dus   alles   te   maken   met   logis�ek   en   innova�e.   
De   wedstrijd   bestond   uit   3   onderdelen,   te   weten;     

*   3   teamleden   presenteerden   een   logis�ek   probleem   en   een   innova�eve   oplossing   hiervoor,   

*   1   teamlid   presenteerde   het   proces   van   het   ontstaan   van   de   robot   en   hoe   deze   opgebouwd   was,     

*   Het   laatste   onderdeel   was   de   wedstrijd,   waarbij   de   zelf   gebouwde   en   -   geprogrammeerde   robot   
zoveel   mogelijk   missies   op   de   wedstrijdtafel   tot   een   goed   einde   moest   brengen   binnen   2,5   minuut.     

Hiervoor   konden   punten   gescoord   worden.   

U   begrijpt,   hierbij   ga   je   natuurlijk   niet   over   1   nacht   ijs...   

Dus   na   wat   veldonderzoek   bij   Transportbedrijf   Ben   Becker,   online   onderzoek   over   logis�eke   
problemen,   het   bouwen   en   telkens   verbouwen   van   de   robot,   en   het   programmeren   en   steeds   
herprogrammeren   van   de   robot   (wat   een   geduld   hebben   die   groep   8-ers!!),   stonden   wij   vrijdag   in   
Amersfoort.   De   presenta�es   waren   eerst   aan   de   beurt,   waarna   de   groep   ook   nog   het   hemd   van   het   
lijf   werd   gevraagd   door   experts.   Ze   hielden   zich   goed   staande!   Daarna   was   het   �jd   voor   de   
robotwedstrijd   met   jury   en   al!   Zelfs   onder   de   �jdsdruk,   en   de   vele   ogen   die   op   ze   gericht   waren,   
hielden   de   bouwers   en   programmeurs   het   hoofd   koel   en   werden   mooie   punten   behaald!   

Het   was   niet   genoeg   voor   het   erepodium   maar…leren   hoe   je   als   team   samenwerkt,   taken   verdeelt,   
leren   dat   ieder   mens   anders   reageert   op   �jdsdruk   en   dat   van   elkaar   accepteren,   zelf   fouten   
corrigeren,   niet   opgeven   en   steeds   opnieuw   proberen,   dat   is   meer   dan   een   medaille   waard!   Wij   
waren   dan   ook   erg   trots   op   onze   LEGOMASTERS,   ThechnoBRON   super   gedaan!!   

  
  
  


