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Brief Uitnodiging voor het Slo eest komt mee naar huis
2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij.
Studiedag team. Alle kinderen vrij.
Groep 8 boerderijbezoek
Groep 3 en 4 brengen een bezoek aan Idea
Groep 5 en 6 bezoek in de klas ‘orkestproject’
Schoolreis groep 3 t/m 8
Kleuterfeest “Woeste Willem”
De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Eind mei is er weer een nieuwe leerling gestart op De Bron. Wij verwelkomen Magnus en wensen
hem en zijn ouders een ﬁjne jd op de Bron toe!
Studiedag
Dinsdag 7 juni a.s. hebben wij een studiedag. We gaan o.a met elkaar onderzoeken of wij met ons
leerlingvolgsysteem overstappen van Cito naar IEP. Onze leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar
weer de IEP eindtoets gemaakt. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de
taal- en rekenontwikkeling, sociaal- emo onele ontwikkeling, leeraanpak en crea ef vermogen van
onze leerlingen in kaart. De focus ligt op groei van de individuele leerling. We houden u hierover op
de hoogte.
Slo eest
Op vrijdagavond 24 juni sluiten we samen met de kinderen en alle ouders het
schooljaar 2021-2022 feestelijk af. Iedereen is welkom vanaf 17.00u. Naast een
drankje, een klein hapje, diverse leuke spelletjes en muziek is er van alles te beleven!
Vandaag hee uw kind de uitnodiging op papier meegekregen.
We willen u vragen het aangehechte strookje met gepast geld zo spoedig mogelijk in
te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Kinderkampen
Niet al jd is er geld om met het gezin op vakan e te gaan. Om kinderen en jongeren wel op vakan e
te laten gaan organiseert Vakan eKind al ruim 25 jaar zomerkampen. Er zijn verschillende
lee ijdsgroepen:
● KinderDorp – Slapen in houten huisjes, de hele dag buiten zijn, toﬀe spellen spelen en de
kookleiding zorgt voor lekker eten. ’s Avonds voor het slapen gaan even douchen, nog even
keten in je slaaphuisje. Op KinderDorp is het al jd gezellig! - maximaal 28 kinderen van 7 tm
11 jaar en 12 begeleiders.
● TienerWoud – Slapen in grote Safari-tenten, lekker rennen in het bos en heerlijk met elkaar
voetballen. Een keer de kookleiding helpen met het koken van het avondeten en voor het
naar bed gaan nog even genieten van het kampvuur. Op TienerWoud gebeurt dat allemaal. maximaal 25 eners van 11 tm 14 jaar en 8 begeleiders.
● JeugdCamping – Heerlijk kamperen, per dag een paar ac viteiten maar ook genoeg jd om
te chillen en te kletsen met je kampgenoten. Wel even nadenken wat je ’s avonds gaat koken,
dat doe je op JeugdCamping namelijk zelf! - maximaal 20 jongeren van 14 tm 16 jaar en 4
begeleiders.
● JongerenHike – ben jij graag ac ef en ga je een uitdaging als 15 km wandelen niet uit de
weg? Houd je van avontuur, ’s ochtends niet weten waar je ’s avonds je tent op zet? Dan is de
JongerenHike iets voor jou! – maximaal 16 jongeren van 14 tm 17 jaar en 4 begeleiders.
Iedere week wordt begeleid door, deels ervaren, vrijwilligers. Iedere begeleider volgt voor de week
een aantal trainingen, levert een VOG in en ondertekent het vrijwilligerscontract. Met elkaar hebben
we duidelijke afspraken hoe we werken en wat we belangrijk vinden.
Vakan eKind hee het Keurmerk KinderVakan es. Dat zegt dat ze voldoen aan strenge eisen om
deze zomerkampen te mogen organiseren.
Wanneer zijn de weken?
KinderDorp – 24 tm 30 juli, 31 juli tm 06 augustus en 07 tm 13 augustus
TienerWoud – 24 tm 30 juli en 31 juli tm 06 augustus
JeugdCamping - 31 juli tm 06 augustus en 07 tm 13 augustus
JongerenHike – 14 tm 20 augustus
Kosten en vervoer
De eigen bijdrage voor de vakan e is € 5,00 en een paar euro zakgeld. Vervoer naar het kampterrein
en weer ophalen regelt u zelf. KinderDorp, TienerWoud en JeugdCamping zijn in Vierhouten. De
JongerenHike start en eindigt op sta on Amersfoort. Zijn deze kosten een probleem? Neem contact
op om te overleggen.
Meer informa e en aanmelden
Meer informa e is te vinden op www.vakan ekind.nl en aanmelden kan via
www.vakan ekind.nl/aanmelden. Bellen mag natuurlijk ook, het nummer is
06-15903831.

