
           Nieuwsbron     
              4   februari   2022   

  
  

Beste   ouders,   verzorgers,   
Wat   leven   we   in   een   bijzondere   periode   met   veel   zieke   kinderen   
en   leerkrachten.   We   proberen   zo   min   mogelijk   groepen   naar   huis   
te   laten   gaan,   maar   toch   is   dat   de   afgelopen   �jd   helaas   vaker   
gebeurd   dan   wij   wensten.   We   kijken   enorm   uit   naar   het   moment   
dat   álle   kinderen   weer   in   de   klassen   zijn!     
We   hopen   dat   we   binnenkort   over   de   piek   heen   zijn,   zodat   we   na   
de   voorjaarsvakan�e   weer   “normaal”   kunnen   starten!   

  
Agenda   
09-02-2022 Groep   5   naar   museum   Flehite   
16-02-2022 Kleutergroepen   gaan   naar   voorstelling   “Guppie”   
18-02-2022 Rapport   1   gaat   mee   naar   huis   
18-02-2022 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

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

  
Gespreksmiddag   en   -avond   
In   de   week   van   21   februari   staan   de   10-minuten   gesprekken   gepland   naar   aanleiding   van   het   eerste   
rapport.   De   gesprekken   zullen   online   plaatsvinden.   Vanaf   woensdag   9   februari    kunt   u   zich   via   Parro   
inschrijven   voor   een   gesprek.     

  
Studiedag   
Het   is   nog   even   weg   maar   we   willen   u   er   nu   alvast   aan   herinneren   dat   wij   op   vrijdag   25   februari   een   
studiedag   hebben.   Alle   kinderen   zijn   die   dag   vrij.     

  
Kleding   gevraagd     
Omdat   er   regelma�g   ‘ongelukjes’   zijn   bij   de   kleuters,   hebben   wij   al�jd   wat   reserve   ondergoed,   
maillots,   sokken   en   bovenkleding   nodig.   Op   dit   moment   zijn   wij   door   onze   voorraad   heen.   Hee�   u   
nog   wat   te   klein   geworden   kleding   (met   name   broeken,   sokken   en   ondergoed)   liggen?   Wij   zijn   er   erg   
blij   mee!   U   kunt   e.e.a.   inleveren   bij   één   van   de   leerkrachten   van   de   groepen   1/2.   Mocht   u   nog   een   
geleend   setje   thuis   hebben,   zien   wij   deze   graag   weer   terug   op   school.   

  
Con�nurooster   
Volgende   week   zullen   wij   u   een   betaalverzoek   sturen   voor   uw   vrijwillige   bijdrage   voor   het   
con�nurooster.   Met   dit   geld   betalen   we   o.a   de   vaste   overblij�racht,   het   sport-   en   spelmateriaal,   een   
ijsje   aan   het   eind   van   het   jaar   etc.   
Iedere   maandag   kan   uw   kind   in   de   middagpauze   lekker   sporten.   De   buitensportles   wordt   verzorgd   
door   juf   Willemien,   zij   is   medewerker   van   Na�onaal   Bureau   Sport   S�mulering   (NBSS).     

  
  


