Nieuwsbron
8 april 2022

Beste ouders, verzorgers,
Een Nieuwsbron aan het eind van een week die in het teken stond van intens verdriet, herdenken en
afscheid moeten nemen. Dinsdagmiddag hebben de klasgenootjes afscheid genomen van Rebecca in de
Julianakerk en woensdag hebben we met de hele school Rebecca herdacht bij haar zo geliefde duikelrek.
Nu uit ons midden maar nooit uit ons hart…

er staat een leeg
stoeltje in de klas
terwijl jij pas nog
in ons midden was
in de groep
onafgemaakte taken
nooit meer samen
speelafspraakjes maken
niet meer genieten
van jouw allerliefste lach
de klas huilt om
deze verdrie ge dag
niet tot groep acht
maar wel samen gestart
een lege stoel maar voor
al jd in ons hart
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Agenda
14-04-2022
15-04-2022
18-04-2022
19-04-2022
20-04-2022
20-04-2022
21-04-2022
22-04-2022

Paasviering
Goede vrijdag. School gesloten
Tweede paasdag. School gesloten
Fietscontrole groep 7
Prak sch verkeersexamen groep 7
IEP-toets groep 8
IEP-toets groep 8
Koningsspelen

Schoolfruit
De leveringen van het EU-Schoolfruit- en groente programma lopen al weer bijna ten einde. Op 22 april wordt
het laatste fruit verzorgd. 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.
De reden dat wij voor 5 groente- en fruitdagen kiezen is dat het duidelijkheid gee
voor iedereen: kinderen, ouders en schoolteam. Elke dag is hetzelfde. Hierdoor is
er geen verwarring of discussie. Ook horen wij regelma g dat veel ouders het juist
ﬁjn vinden dat de school afspraken maakt. Zij hoeven dan geen discussie aan te
gaan met hun kinderen. Uiteindelijk blijkt dat op scholen met 5 vaste groente- en
fruitdagen, de consump e van groente en fruit ruim 2 keer zo hoog ligt als op
scholen zonder afspraken. En dat is natuurlijk iets wat we voor al onze leerlingen
willen!
Iep toets
Op 20 en 21 april maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets. Deze toets laat zien in welke mate
leerlingen de referen eniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de toets aan welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten.
De eindtoets van IEP is één van de 5 eindtoetsen voor het basisonderwijs die erkend wordt door het
ministerie van OCW.
Avondvierdaagse 2022
We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat de Avondvierdaagse in Soest dit jaar weer plaatsvindt, na 2 jaar
afwezigheid!
Volgende week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een brief mee waarop u uw kind kunt aanmelden om
mee te lopen.
Data
De Avondvierdaagse van Soest vindt dit jaar plaats van maandag 16 mei tot en met donderdag 19 mei.
Startloca e
Op maandag tot en met woensdag start de Avondvierdaagse vanaf de parkeerplaats bij S.O. Soest aan de
Bosstraat. Op donderdag starten we vanaf het evenemententerrein aan de Soesterengweg.
Kosten
Inschrijving kost € 5,50 per persoon.
Algemene informa e tre u aan op de website van de centrale organisa e: Avondvierdaagse Soest
Wij hebben er veel zin in en vertrouwen er op dat het dit jaar weer een geweldig evenement
wordt!

