
           Nieuwsbron     
              11   maart   2022   

  
  

Agenda   
14-03-2022 MR   vergadering   
15-03-2022 OC   vergadering   
24-03-2022 Groep   8   naar   Catharijneconvent   
25-03-2022 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Welkom   aan   onze   nieuwe   leerlingen   
Afgelopen   �jd   is   er   weer   een   nieuwe   leerling   gestart   op   De   Bron.   Wij   
verwelkomen   Jurijn   en   wensen   hem   en   zijn   ouders   een   fijne   �jd   op   de   Bron   
toe!     

  
Vakan�erooster   2022-2023   vastgesteld     
In  samenwerking  met  ons  bestuur  en  overkoepelende  besturen  van  PO  en  VO  is  het  vakan�erooster                 
voor   volgend   schooljaar   vastgesteld:   

  

  
De  studiedagen  voor  komend  schooljaar  worden  nog  vastgesteld;  deze  worden  voorbesproken  met              
onze   MR.   

  
Onderzoek   van   de   Universiteit   Utrecht   
‘Hoe   gaat   het   met   de   Jeugd   van   Tegenwoordig’   is   de   �tel   van   onderzoek   door   de   afdeling   
ontwikkelingspsychologie   van   de   Universiteit   Utrecht.   De   Jeugd   van   Tegenwoordig   hee�   de   
afgelopen   twee   jaar   veel   veranderingen   en   beperkingen   meegemaakt.   Voor   sommigen   was   dit   heel   
las�g   door   het   gebrek   aan   sociale   contacten   of   door   de   moeite   met   online   les.   Door   beter   te   
begrijpen   hoe   het   nu   met   de   jeugd   van   tegenwoordig   gaat   kunnen   we   kinderen   en   jongeren   beter   
helpen.   Het   onderzoek   bestaat   uit   het   invullen   van   een   online   enquête,   waar   ouders   eerst   
toestemming   voor   moeten   geven.   Als   dank   voor   deelname   mag   iedere   deelnemende   jeugdige   
namens   het   project   een   euro   doneren   aan   een   goed   doel   naar   eigen   keuze!   Help   je   ons   De   Jeugd   
van   Tegenwoordig   te   helpen?   Klik   dan   op    deze   link    voor   meer   informa�e   en   deelname.   

herfstvakan�e   maandag   24   okt.   t/m   vrijdag   28   okt   2022   

kerstvakan�e   maandag   26   dec.   t/m   vrijdag   6   jan.     2023   

voorjaarsvakan�e   maandag   27   febr.   t/m   vrijdag   3   mrt.   2023   

paasweekend   vrijdag   7   apr.   t/m   maandag   10   apr.   2023   

meivakan�e   maandag   24   apr.   t/m   vrijdag   5   mei   2023   

Hemelvaartsdagen   donderdag   18   mei   t/m   vrijdag     19   mei   2023   

Pinksteren   maandag   29   mei         2023   

zomervakan�e   maandag   10   juli   t/m   vrijdag   20   aug.   2023   

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG


  
Gezonde   voeding   op   school   
Een   gezond   voedingspatroon   draagt   bij   aan   een   op�male   groei   en   ontwikkeling   van   onze   leerlingen.   
Op   school   besteden   we   aandacht   aan   een   gezonde   leefs�jl   en   gezonde   voeding.   Zo   doen   wij   mee   
met   het   Programma   Schoolgruiten   waarbij   kinderen   een   twin�gtal   weken   groente   of   fruit   krijgen   
uitgereikt   �jdens   de   ochtendpauze.   Wij   hebben   u   in   een   eerdere   Nieuwsbron   gevraagd   ook   op   
maandag   en   dinsdag   uw   kind   iets   van   groente   of   fruit   mee   te   geven   zodat   een   gezonde   leefs�jl   echt   
geïntegreerd   wordt   binnen   de   school   en   we   hierin   één   lijn   kunnen   trekken.     
Graag   vragen   wij    daarom   nogmaals   uw   aandacht   hiervoor.   Een   gezonde   leefs�jl   ontwikkelen   is   
makkelijker   en   leuker   wanneer   we   dit   samen   doen.   Gezondere   leerlingen   zi�en   lekkerder   in   hun   vel,   
kunnen   zich   beter   concentreren   en   presteren   beter   op   school.   Dit   is   natuurlijk   iets   wat   we   voor   al   
onze   leerlingen   willen!   

  
Het   gruitmenu   van   komende   week   is:     
woensdag: bleekselderij   
donderdag: peen   
vrijdag: grapefruit   

  

  

  

  


