Nieuwsbron
1 juli 2022

Beste ouders,verzorgers,
Hierbij stuur ik u de laatste Nieuwsbron van dit schooljaar. Het was geen gemakkelijk schooljaar.
In maart hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van onze
leerling Rebecca. Dit hee veel impact gehad op ons allemaal.
Nog elke dag missen wij haar aanwezigheid.
Lieve Rebecca wij zullen je nooit vergeten!
Gelukkig hebben er ook tal van ﬁjne ac viteiten plaatsgevonden en is er weer hard gewerkt en geleerd!
We hadden graag met u het jaar afgesloten met ons slo eest, maar dat hebben we verplaatst naar 26
augustus. We maken er nu een star eest van.
De komende week staan nog de eindmusical, het wisselmoment en juﬀendag op het programma. Ook is
het volgende week inloopweek voor de kleuterouders. Dat wil zeggen dat zij die week met hun kind mee
de klas in mogen lopen en een kijkje kunnen nemen.
Volgende week vrijdag sluiten we het jaar af. Om 11.50 uur zullen we op het plein ons schoollied zingen
en de vlag laten zakken. Om 12.00 uur begint voor alle groepen de zomervakan e. We hopen dat u met
elkaar een ﬁjne jd zult hebben en dat we elkaar in goede gezondheid op 22 augustus weer op school
zien. Pas goed op uzelf en op elkaar!
Met een hartelijke groet, Els Hordijk
Agenda
04-07-2022
04-07-2022
05-07-2022
05-07-2022
06-07-2022
08-07-2022
19-08-2022
19-08-2022

Start inloopweek kleuterouders
Eindmusical groep 8 in Cabrio.
‘s Middags wisselmoment.
Klassenfeest groep 6 en groep 7.
Juﬀendag.
12.00 begint de zomervakan e.
De groepsinforma e wordt gemaild.
De volgende Nieuwsbron komt uit.

Personele zaken.
Graag stel ik mij in deze Nieuwsbron aan u voor. Mijn naam is Julia Vork. Ik ben 23 jaar en woon
in Hoevelaken. Aankomend schooljaar mag ik als leerkracht werken in groep 1/2C en daar heb ik
veel zin in! Ik vind het fantas sch om kinderen les te geven, waardoor ik hen zie groeien in hun
ontwikkeling. Ik houd van lezen, crea eve bezigheden, spelletjes spelen, reizen en gezellige
dagen met vrienden doorbrengen.
Ik kijk er naar uit om volgend schooljaar iedereen te ontmoeten!
Afscheid groep 8
Maandag 4 juli zullen de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical opvoeren in Cabrio. Op dinsdag 5 juli
zullen wij hen uitzwaaien en nemen zij afscheid van De Bron. Wij hopen dat zij terug kunnen kijken op een
ﬁjne jd en we zullen ze zeker gaan missen!
Lieve Faya, Tim, Leone, Naomi, Fenna, Noor, Tristan, Feline, Stacey, Boris, Roan, Sophie, Levi, Jelle,
Femke, Bibi, Ralph, Hila, Phebe, Bri , Simcha, Cas, Luca C., Ma eo, Denait, Billie-Jean, Luca K., Mink, Luca H.,
Ruben, Ruby en Rick:

V l succes op ju ie nieuwe school!

Studiedagen 2022-2023
Vrijdag
18 november 2022
Dinsdag
30 mei 2023
Luizenzakken
Volgende week vrijdag zullen de luizenzakken met alle kinderen mee naar huis gegeven worden. Wij willen u
vriendelijk verzoeken deze luizenzak thuis te wassen op 60 graden en deze de eerste schooldag weer mee te
geven naar school.
Hartelijk dank MR en OC
Ook het afgelopen jaar hebben de ouders van de
medezeggenschapsraad en de oudercommissie zich weer ac ef
ingezet bij het reilen en zeilen binnen de school. Wat ﬁjn dat deze
twee commissies zo posi ef en construc ef mee willen denken en
prak sch helpen bij het organiseren van de ac viteiten en
fes viteiten binnen de school.
Bedankt namens het hele team!
Start nieuwe schooljaar
De zomervakan e staat voor de deur, maar de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al in volle
gang. Op maandag 22 augustus willen wij graag het nieuwe jaar op een gezellige wijze openen. U bent van
harte welkom vanaf 08.20 uur tot 08.30 uur op het plein van de school. Graag tot dan!
Vanaf dinsdag 23 augustus zullen de schooldeuren open staan tussen 8.20 uur en 8.30 uur en kunnen de
kinderen zelf de school inlopen. Om 8.30 beginnen dan de lessen.
Pauzehapje
We hebben dit jaar nog meegedaan met het gesubsidieerde programma schoolfruit. Vanaf komend
schooljaar gaan we hier zelf mee door. Wij laten het pauzehapje graag vallen onder de categorie gezonde
voeding. We vragen u daarom om uw kind elke dag iets van groente of fruit mee te geven als pauzehapje.
Ook willen wij u vragen om uw kind een drinkbeker mee te geven i.p.v. een pakje.
Wij zijn een afvalvrije school en lege pakjes zullen daarom mee terug naar huis worden gegeven. In alle
groepen is snoep en frisdrank niet toegestaan als pauzehapje.
Om gezonde voeding echt te integreren binnen onze school en één lijn te trekken voor alle kinderen, zullen
wij koeken e.d. mee teruggeven naar huis. Op die manier werken we met elkaar aan een gezonde leefs jl!

