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Agenda
Welkom
Snoepbeleid avondvierdaagse
Schoolfruit
Save the Date
Gevraagd: bloembolletjes

Agenda
27-04-2022
09-05-2022
12-05-2022
16-05-2022
16-05-2022
17-05-2022
17-05-2022
18-05-2022
19-05-2022
19-05-2022
19-05-2022
20-05-2022

Begin van de meivakan e
Eerste dag na de meivakan e
OC vergadering
Groep 3 naar kinderboerderij
Avondvierdaagse
Groep 6 krijgt een imker les bij het Gagelgat (op de ﬁets)
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Groep 5 instrumenten circuit
Groep 6 bezoek muziekvereniging (op de ﬁets)
Avondvierdaagse
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Afgelopen jd is weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Sarah Rietveld en
wensen haar een ﬁjne jd op de Bron toe!
Snoepbeleid avondvierdaagse
De avondvierdaagse is in aantocht en daarom willen we
graag uw aandacht voor het volgende:
Veel ouders hebben hun bezorgdheid geuit en ook als
school merkten wij dat het eten van snoep en het krijgen
van cadeaus bij de avondvierdaagse extreme vormen
begonnen aan te nemen. Wij lopen de avondvierdaagse
als school omdat we dit een spor ef, gezellig en sociaal
gebeuren vinden waar we graag extra jd en energie in
steken. Echter kunnen wij ons niet vinden in het snoep
gebruik en vinden wij het geen reclame naar buiten toe
dat kinderen de hele wandeling aan het snoepen zijn. Ook
bij dit soort ac viteiten willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en daarom vragen wij u uw
kind geen snoep mee te geven. De OC en de winkeliers bieden de kinderen onderweg iets gezonds
te drinken en te eten aan, dus de kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. We begrijpen dat het de
laatste avond las g is, omdat de kinderen onderweg veel snoep krijgen van bekenden. We zien dat
kinderen vol gehangen met snoep en cadeaus de hele wandeling nog moeten lopen. Wilt u uw kind
toch iets geven, doet u dit dan jdens het deﬁlé op de Dalweg, zodat de kinderen er dan alleen het
laatste stukje mee hoeven te lopen. Wij vertrouwen op uw medewerking hierin.

Schoolfruit
De leveringen van het EU-Schoolfruit- en groente programma zijn afgelopen. De leerlingen zijn nu
gewend om groente en fruit te eten in de ochtendpauze, dus ze en we deze gezonde gewoonte
graag voort. Wij vragen u vanaf de meivakan e uw kind alle dagen iets van groente of fruit mee te
geven als pauzehapje.
Projectweek Techniek
In samenwerking met de O.C. organiseren we dit jaar op school een Techniekweek.
In de periode van 23 mei- 3 juni zal er jdens de lessen crea ef in alle klassen aandacht besteed
worden aan allerlei soorten technieken met verschillend materiaal.
Ook hebben we een Uit-Me-Kaar-dag, de naam spreekt al een beetje voor zich, de kinderen mogen
dan apparatuur uit elkaar halen.
Erg leuk is dat dan het ‘Repaircafe’ van s ch ng Balans aanwezig zal zijn. Zij zullen de kinderen het
één en ander vertellen over de func es van bepaalde onderdelen, repara es, hergebruik, en
gereedschap.
Uiteraard kunnen we uw hulp hier goed bij gebruiken! We zijn voor deze week op zoek naar:
* Oude ,veilige, handzame apparatuur. (te denken valt aan; koﬃezetapparaten, elektrische
tandenborstels, oude computer-kasten(kent u ze nog, waar we een disc in konden stoppen?)
* Bakjes en dozen (van o.a. boter, chinees eten, schoenendozen)
U kunt deze na de meivakan e inleveren in de eigen groep van uw kind.
Voor de Uit-Me-Kaar- dag mogen de kinderen gereedschap meenemen van thuis, b.v. een
schroevendraaier (kruiskop en gewoon), tangetjes e.d. Graag gemerkt meegeven!
We kijken uit naar een leerzame en crea eve week met elkaar, als
techneuten in spé!
Save the date
Aan het eind van het schooljaar willen we weer graag een slo eest
houden zoals we voor de corona periode al jd gewend waren te doen. We
nodigen u nu alvast uit voor vrijdag 24 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Het thema is Country & Western dus Save the Date!
Gevraagd:
Uitgebloeide bolletjes van lentebloemen zoals narcissen, blauwe drui es, tulpen of krokussen in een
potje over? Gooi ze niet weg! Graag ontvangen we de bollen op school zodat we ze in onze
schooltuin kunnen herplanten. Bij de deur van de kleuteringang staat een bak waar het in mag.
(Graag alleen de bolletjes uit het potje.)

Wij wensen iedereen alvast een fijne meivakantie!

