Nieuwsbron
20 mei 2022

Agenda
23-05-2022
23-05-2022
24-05-2022
26-05-2022
27-05-2022
31-05-2022
01-06-2022
03-06-2022
06-06-2022
07-06-2022
08-06-2022

Start Projectweek Techniek
MR vergadering
Groep 8 naar Technolab in Laren
Hemelvaartsdag. Alle kinderen zijn vrij.
Alle kinderen zijn vrij.
Groep 5 en groep 6 een concert bij Cabrio (ﬁets mee)
Groep 7 en groep 8 naar de Korenmolen
De volgende Nieuwsbron komt uit
2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij.
Studiedag team. Alle kinderen vrij.
Groep 8 boerderijbezoek

Avondvierdaagse
Wat een feestje was het weer! Na twee jaar geen avondvierdaagse was het dit jaar weer een groot
fes jn. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze meeliepen en wat hebben ze het allemaal
goed gedaan! We willen de OC en alle ouders die meegelopen hebben heel hartelijk bedanken!
Zonder jullie hulp was het niet mogelijk geweest.
Welkom aan onze nieuwe leerling
Afgelopen jd zijn weer nieuwe leerlingen gestart op De Bron. Wij verwelkomen Milo en Bella en
wensen hen en hun ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Herinneringsboom Rebecca
Op woensdag 11 mei hee groep 1-2 A een appelboompje geplant
ter herinnering aan Rebecca, die aangeboden is door de ouders van
de groep.
Het boompje staat tussen de twee lokalen waar Rebecca in de klas
hee gezeten. Samen met de ouders en broertje van Rebecca
hebben de kinderen de boom water gegeven. Een blijvende
herinnering die groeit en bloeit waardoor Rebecca al jd in ons
midden zal blijven.

Projectweek Techniek
Maandag begint de projectweek! De eerste oude elektronische apparaten komen al binnen.
Op vrijdag 3 juni bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klassen. Voor de groepen 1
t/m 4 zal dat om 11.30 uur zijn, voor de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur.

Kleuters alleen naar binnen
Naar aanleiding van wat onduidelijkheid bij het meelopen van ouders bij de kleuters, stuur ik u
hierbij nog even onze afspraken.
Naar aanleiding van de posi eve ervaring die wij hebben opgedaan in de corona periode,
hebben we bewust de binnenkomst bij kleuters op de volgende manier georganiseerd:
De schooldeuren staan open tussen 8.20 uur en 8.30 uur en de kinderen lopen zelf de school in.
Om 8.30 beginnen dan de lessen.
We merken dat de zelfstandigheid van de kinderen ﬂink is gegroeid. Zij lopen zelfstandig de
school in, doen hun eigen jas in de luizenzak, ze en hun tas weg en gaan rus g de klas in. De
leerkracht kan bij binnenkomst meteen de aandacht op de leerlingen richten en de lessen
beginnen op jd. U begrijpt dat we deze ontwikkeling graag willen vasthouden.
Echter kunnen we ons heel goed voorstellen dat het leuk is in groep 1/2 om met uw kleuter
mee de klas in te gaan om een kijkje te kunnen nemen. Daarom zal er de laatste week voor
iedere vakan e, een inloopweek zijn voor de kleuterouders. Dit houdt in dat de ouders hun
kind die week in de klas mogen brengen. De andere weken willen we u vragen uw kind zelf de
school in te laten lopen. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking!
Schoolreisje
Zoals u in de jaarplanning hee kunnen lezen vindt het schoolreisje plaats op vrijdag 17 juni.
De groepen 3 t/m 5 gaan naar Oud Valkeveen en de groepen 6 t/m 8 naar Duinrell. Vrijdag 3 juni
sturen wij u een informa ebrief via Parro. Wij kijken uit naar een gezellige dag!

Projectweek Techniek
Maandag begint de projectweek! De eerste oude elektronische apparaten komen al binnen.
Op vrijdag 3 juni bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klassen. Voor de groepen 1
t/m 4 zal dat om 11.30 uur zijn, voor de groepen 5 t/m 8 om 14.00 uur.

Hoi ik ben Ziva en zit in groep 6. In juni laat ik mijn haar a nippen voor de klas jdens mijn
spreekbeurt. Mijn haar doneer ik aan S ch ng Haarwensen. S ch ng Haarwensen is een s ch ng
die haarwerken maakt voor kinderen die kaal zijn geworden door bijvoorbeeld kanker. Zij bieden
deze kinderen een haarwerk aan. Om van mijn haar een pruik te maken hebben ze €1500,- nodig.
Graag zou ik het ﬁnanciële stuk voor het maken van de pruik ook willen doneren. Om dit bedrag bij
elkaar te krijgen wil ik graag sta egeldﬂessen inzamelen. Wilt u mij hierbij helpen? De
sta egeldﬂessen mogen ingeleverd worden op school in groep 6. Hier zal ik een doos neerze en.
Doneren kan eventueel ook via mijn ac epagina
h ps://haarwensen.nl/ac es/153/ziva-in-ac e-voor-s ch ng-haarwensen.
Alvast bedankt, groetjes Ziva.
Van de sportcommissie
Er zijn na lange jd weer schooltoernooien georganiseerd, heel ﬁjn en ook heel leuk dat veel
kinderen hier ook enthousiast aan mee hebben gedaan. Hier een overzicht:

Schoolhandbaltoernooi
Maar liefst zeven en kinderen deden mee aan het schoolhandbaltoernooi, verdeeld over twee
teams. Er deden veel teams van andere scholen mee, waardoor het soms lang wachten was tussen
de speelmomenten. Gelukkig was het mooi weer en vermaakten de kinderen zich met elkaar. Ze
hebben allemaal enthousiast en goed gespeeld en het team van groep 7 wist zelfs de derde plek te
bemach gen in hun poule.
Provinciaal schooldamtoernooi
Zaterdag 23 april deden in totaal veer en kinderen, verdeeld over drie teams (groep 5, combiteam
groep 6/7/8 en groep 8), mee met het provinciaal schooldamtoernooi. Het is op zich al heel
bijzonder dat het in een sporthal vol met jonge kinderen muiss l is, maar het is vooral bijzonder om
de mooie en vaak goed doordachte dampar jen te volgen. De kinderen hebben niet alleen goed
gespeeld, maar ook plezier gemaakt en elk team mocht twee damborden meenemen om op school
te gebruiken.
Twee teams zijn knap negende geworden en het derde team behaalde zelfs de derde plek en
daarom mogen ze aankomende zaterdag meedoen met het Nederlands Kampioenschap
Schooldammen in Loenen aan de Vecht. We wensen ze daar alvast heel veel succes en veel plezier!
Waterpolo
Zaterdag 14 mei 2022 was het eindelijk weer zover; het schoolwaterpolotoernooi georganiseerd door
de Duinkikkers in Soest!
Met maar liefst 3 teams hebben we op deze warme middag gestreden in een kolkend zwembad waar
veel familie en vrienden ons kwamen aanmoedigen. Super!
Onze jongste deelnemers, Jorrit en Keano uit groep 3, deden mee met kinderen van De Driesprong in
een poule voor groep 3 en 4. Ze hebben met een mooie 4e plaats net het podium gemist, maar
dapper gestreden.
Emily uit groep 5 en Tim, Thomas en Jonathan uit groep 6 vormden de Bron team 2. Bij waterpolo
heb je een keeper en 4 veldspelers en dus kwamen ze 1 teamlid tekort. Ze zijn bij alle wedstrijden
wisselend geholpen door Rosan uit groep 7 en Ruben en Tim uit groep 8 en ze hebben een
toppresta e geleverd! Bijna alle spelers speelden voor het eerst waterpolo en toch is het ze gelukt om
alle wedstrijden te winnen en 1e te worden in de poule voor groep 5 en 6. Heel knap!
Team 3 van de Bron, bestaande uit Ruben en Tim uit groep 8 en Guus, Finn, Rosan en Ties uit groep 7,
had het zwaar. Bijna elke wedstrijd speelden ze tegen een paar ervaren waterpolo spelers (waar bij
ons alleen Ruben ervaring hee ). Ze hebben uiteindelijk één wedstrijd verloren, één gelijk gespeeld
en twee wedstrijden gewonnen, waarmee ze een mooie 3e plaats hebben bereikt!
We hebben genoten en kijken uit naar volgend jaar!
Groetjes Mirjam Huis in ‘t Veld en Mark Nusteen
Save the date: Schoolhonkbaltoernooi
Op woensdagmiddag 29 juni organiseren de Knickerbocker hun jaarlijkse honkbal toernooi voor alle
basisscholen in Soest.
Het toernooi wordt gehouden op de honk- en so balvelden gelegen aan de Bosstraat 151 in Soest
(tussen S.O. Soest en A.V. Pijnenburg). Het toernooi begint op woensdag 29 juni om 14.00 en zal
rond 16.30 zijn afgelopen.
Tijdens de gymlessen zal honkbal de komende jd ook aan bod komen, zodat de kinderen alvast wat
kunnen oefenen. Binnenkort volgt meer informa e over inschrijven voor dit toernooi.
ZwemvierdaagseVan maandag 20 juni tot en met vrijdag 25 juni organiseert de SZV de Duinkikkers
weer de zwemvierdaagse. Aanmelden hiervoor gaat niet via school maar kan via
h ps://duinkikkers.nl/soester-zwem4daagse-2022/
Iedereen met zwemdiploma A mag meedoen. Je kan er ook voor kiezen om je te laten sponsoren en
zo geld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden Founda on, je kent hem misschien omdat
hij een paar jaar geleden de Elfstedentocht zwom en elk jaar weer een andere zwem uitdaging
zoekt. Allemaal voor het goede doel.

