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Beste ouders,verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is alweer één week oud. Gezien het weer zou het nog makkelijk zomervakantie
kunnen zijn maar we zijn toch echt weer gestart! Alle kinderen weten hun nieuwe lokaal en nieuwe
juf al goed te vinden ook al loopt er nog wel eens iemand het verkeerde lokaal in ;-)
Binnen ons team heten we juf Julia van harte welkom en wensen haar een fijne tijd toe op de Bron.
Ook zijn we blij dat juf Liselotte na haar zwangerschapsverlof weer terug is op school.
Met elkaar kijken we uit naar een jaar waarin we weer een heleboel gaan leren, leuke activiteiten
gaan ondernemen en hopelijk heel veel plezier zullen hebben!
Het team van De Bron wenst iedereen een goed schooljaar toe!

Met een hartelijke groet, Els Hordijk

Agenda
30-08-2022 OC vergadering
31-08-2022 Groep 8 op kamp
01-09-2022 Groep 8 op kamp
02-09-2022 Groep 8 op kamp
05-09-2022 Deze week zijn de startgesprekken.
09-09-2022 De volgende Nieuwsbron komt uit.

Welkom aan onze nieuwe leerlingen
Dit schooljaar is een groot aantal nieuwe kinderen op onze school gestart. Wij wensen Julian, Djay,
Kate, Sem, Judah, Jada, Noémie, Angel, Seth, Aava, Lynn, Elise, Joy, Grace, Dunya, Isabella
en hun ouders een fijne tijd op de Bron toe!

Kamp groep 8
Van woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september zal groep 8 op de fiets naar Amerongen gaan
waar we op kamp gaan in een groot kamphuis midden in de bossen. De ouders van die groep
hebben hierover inmiddels de informatie ontvangen. Juf Anja zal ook meegaan op kamp en juf Pien
staat die dagen voor groep 7. Tevens zullen 3 vaders uit groep 8 de kampleiding versterken. We
wensen groep 8 heel veel plezier!

Studiedagen 2022-2023
Vrijdag         18 november 2022
Dinsdag       30 mei 2023

Startgesprekken
De startgesprekken van groep 1 t/m groep 5 zullen plaatsvinden in de week van 5 september.
U krijgt hiervoor een uitnodiging via Parro zodat u daar het gesprek kunt plannen. Voor deze
gesprekken willen we vanaf groep 3 ook de kinderen uitnodigen. Het doel van dit gesprek is dat de
leerkracht informatie krijgt van u als ouder en van het kind zelf.
Met de leerlingen van groep 6 t/m 8 zal door de leerkrachten een kindgesprek gevoerd worden. Dit
zal onder schooltijd plaatsvinden.



Registratieformulier
Het is voor ons van groot belang dat wij de juiste contactgegevens hebben om iemand te kunnen
bereiken wanneer dat nodig is. Zoals gebruikelijk zullen wij u bij de startgesprekken een
registratieformulier geven met de vraag dit volledig in te vullen en weer in te leveren bij de
leerkracht. De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen dit formulier mee naar huis.
Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, dient u de achterkant van dit formulier ook in te vullen.

Pauzehapje
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 leefstijl!

Nieuwe inrichting speellokaal
Wat zijn we blij met onze nieuwe, oerdegelijke, veilige, kleurrijke en flexibele inrichting van ons
speellokaal! De basis van de nieuwe inrichting is het verplaatsbare klimrek aangevuld met frames,
ladders, duikelstokken, glijbanen, speldoeken etc. Voor leerkrachten is het gemakkelijk in gebruik en de
bewegingsintensiteit van kinderen wordt verhoogd.


