
           Nieuwsbron     
              25   maart   2022   

  
Agenda   
29-03-2022 Groep   7   theore�sch   verkeersexamen     
31-03-2022 Groep   6   naar   kinderboerderij   Veenweide   
31-03-2022 Groep   3   Le�erfeest   
08-04-2022 Paascrea�ef   en   Palmpasen   
08-04-2022 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Onderwerpen   in   deze   Nieuwsbron:   

● Agenda   
● Welkom   
● Palmpasen   
● Pasen   
● Koningsspelen   
● Schoolfruit   
● Inspira�eavond   SWV   

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

  
Palmpasen   
Dit   jaar   willen   wij   met   de   kinderen   van   groep   1   t/m   5   een   palmpaasstok   maken.   
de   groepen   6   t/m   8   zullen   helpen   met   het   maken   van   de   palmpaasstok   bij   de   
kleuters.     
We   willen   u   om   het   volgende   vragen;   
Wilt   u   samen   met   uw   kind   van   2   houten   la�en   een   kruis   maken(de   basis   van   de   
palmpaasstok).   Een   lat   van   40   cm   en   een   van   60   cm.   Niet   van   bamboe,   want   
daar   kunnen   geen   punaises   ingestoken   worden.   De   la�en   moeten   ongeveer   2   
cm   breed   zijn,   met   bovenop   een   spijker   voor   de   broodhaan.     

Aan   het   eind   van   deze   ochtend   zullen   wij   een   vrolijke   optocht   lopen,   waarbij   u   
van   harte   bent   uitgenodigd!   Hierover   volgt   nog   verdere   informa�e.   

Pasen    
Op    donderdag   14   april    vieren   wij   Pasen   op   school.   In   elke   groep   zal   er   een   
paasviering   worden   gehouden   met   een   heerlijk   Paasontbijt.   We   willen   de   kinderen   vragen   die   dag   
zelf   een    bord,   bestek   en   een   beker    mee   te   nemen   naar   school .    De   kinderen   moeten   deze   dag   wel   
zelf   hun   pauzehap   en   lunch   meenemen.     
Naast   de   paasviering   en   het   paasontbijt   zullen   de   groepen   1   t/m   5   die   dag   eieren   gaan   zoeken   op   
het   plein.   
De   begin   -en   eind�jden   zijn   gelijk   aan   een   gewone   schooldag.   

  
Met   vriendelijke   groet,   
De   paascommissie   

  



Koningsspelen  
Op   vrijdag   22   april   organiseren   wij   voor   alle   leerlingen   van   De   Bron   
de   jaarlijkse   Koningsspelen.    We   hopen   iedereen   die   dag   in   rood,   
wit,   blauw   en   oranje   te   zien!     

  
Groep    1   t/m   8    wordt   om    8.45u    verwacht   bij   het    spor�errein   van   
VVZ ,    Eemweg   2D.   We   willen   uw   kind   vragen   zoveel   mogelijk   op   de   
fiets   te   komen.    De   sportdag   eindigt   voor   alle   groepen   om    12.00   uur .     
De   bovenbouw   is   dus   ‘s   middags   vrij!     

  
Natuurlijk   kunnen   wij   uw   hulp   goed   gebruiken!   Per   groepje   kinderen   vragen   we   1   hulpouder   voor   de   
groepen   1   t/m   4.   Voor   de   bovenbouw   zoeken   wij   hulpouders   die   willen   helpen   bij   de   onderdelen.   U   
kunt   zich   vanaf   donderdag   7   april   hiervoor   inschrijven   via   Parro.   

  
Bij   slecht   weer   moeten   we   dit   evenement   helaas   afzeggen.   We   laten   op   vrijdagochtend   22   april   om  
7.30   uur   defini�ef   weten   of   de   sportdag   doorgaat.   In   het   geval   dat   het   niet   kan   doorgaan,   
verwachten   we   alle   kinderen   gewoon   op   school.     
We   kijken   uit   naar   een   spor�eve   ochtend!     
  

Schoolfruit   
Het   schoolfruit   voor   volgende   week   is:   
woensdag watermeloen   
donderdag peen   
vrijdag sinaasappel   

  
Inspira�eavond   Samenwerkingsverband     
Het   Samenwerkingsverband   De   Eem,   waar   wij   bij   zijn   aangesloten,   organiseert   op   6   april   een   
inspira�eavond   voor    ouders,   onderwijs-   en   zorgprofessionals    over    Waarom   doe   je   dat   toch?    Over   
druk,   chao�sch   en   soms   zelfs   boos   gedrag.     

Te   laat   beginnen   om   naar   voetbal   te   gaan,   op   school   door   de   les   heen   praten   en   als   je   er   iets   van  
zegt    dan   is   je   kind   boos.   Het   kost   je   hoofdbrekens   als   ouder   of   als   leerkracht.    
Maar   wat   vragen   we   eigenlijk   van   kinderen,   past   dat   wel   en   hoe   weet   je   eigenlijk   wat   past   bij   de   
lee�ijd    van   je   kind   en   wat   je   mag   verwachten.   In   gesprekken   op   school   of   elders   hoor   je   vaak   dat   
het   ligt   aan    de   execu�eve   func�es.   Maar   wat   zijn   dat   eigenlijk   en   hoe   weet   ik   dan   hoe   ik   mijn   kind   
daarin   kan    helpen?     
Anton   Horeweg   gaat   ons   op   6   april   duidelijkheid   geven   over   gedrag   en   execu�eve   func�es.   Gaan   we   
een   toverformule   vinden?   Dat   denken   we   niet.   Wel   kan   inzicht   in   het   gedrag   (van   jezelf   en   van   de   
kinderen)   je   helpen   anders   om   te   gaan   met   deze   kinderen.     

Meer   over   Anton   Horeweg     
Hij   is   gedragsspecialist   en   was   bijna   veer�g   jaar   leraar   in   het   basisonderwijs.   Tijdens   zijn   stages   op   
de    Pedagogische   Academie   kwam   hij   erachter   dat   hij   een   zwak   had   voor   kinderen   die   het   las�g   
hebben    in   hun   leven.   Kinderen   die   het   vooral   daardoor   nog   las�ger   vinden   om   het   meest   handige   
gedrag   te    laten   zien.     
Anton   Horeweg   is   ook   auteur   van   de   website    www. gedragsproblemenindeklas .nl    en   hij   hee�   zi�ng   
in    Exper�eams   Project   Leer-Kracht   van   het   Nederlands   Centrum   Onderwijs   en   Jeugdzorg   (NCOJ)   en   
het   Kenniscentrum   Kinder-   en   Jeugdpsychiatrie   (KC-KJP).   Hij   is   lid   van   de   Academische   Werkplaats   
voor   ADHD   en   druk   gedrag,   was   trainer   en   methodiekontwikkelaar   voor   het   NCOJ.    Direct   
aanmelden:     klik   hier  

  

https://gedragsproblemenindeklas.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-6-april-2022-274631398907

