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 Agenda 
 28-09-2022  Soester schoolvoetbaltoernooi groep 3 en groep 6. 
 04-10-2022  Groep 8 naar Laren voor PET event. 
 04-10-2022  Groep 6 gastles Rondje om de kerk 
 05-10-2022  Opening kinderboekenweek. Iedereen mag  in het groen naar school. 
 05-10-2022  Boekenmarkt vanaf 12.00 uur. 
 05-10-2022  Soester schoolvoetbaltoernooi groep 4 en groep 5. 
 07-10-2022  Groep 6 burgemeestersontbijt op gemeentehuis 
 07-10-2022  De volgende Nieuwsbron komt uit. 

 IEP LVS (Leerlingvolgsysteem) 
 Vorig schooljaar hebben wij ons georiënteerd op een eventuele overstap naar een ander leerlingvolgsysteem. 
 In overleg met de MR hebben wij een keus gemaakt. Wij gaan ons Cito LVS vervangen door IEP LVS, waarover 
 wij u graag informeren. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het is een volgsysteem die verder kijkt dan taal en 
 rekenen alleen, er is ook aandacht voor leeraanpak, sociaal-emo�onele ontwikkeling en crea�ef vermogen. 
 Iep noemt dit toetsen voor Hoofd, Hart en Handen, u krijgt zo een beeld van wat uw kind weet, maakt, hoe 
 uw kind zich voelt, o�ewel een compleet kindbeeld. 

 Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij gestart met een 0-me�ng. Deze me�ng is fijn voor 
 onze leerlingen, zij raken al een beetje gewend aan de nieuwe manier van toetsen. Het is voor de leerkracht 
 een mooi startpunt om in januari te kijken welke groei uw kind en de groep hee� doorgemaakt. 

 Uw kind maakt de toetsen zowel op een chromebook als op papier. Kinderen die het nodig hebben kunnen 
 ook gebruik maken van audio ondersteuning bij bepaalde toetsen. De afnameduur van de toetsen is kort, dat 
 is wel zo fijn voor de concentra�e en mo�va�e. Een belangrijk voordeel van de digitale afname is dat het 
 resultaat direct beschikbaar is. Het IEP LVS gee� heldere en herkenbare resultaten terug voor uw kind en de 
 leerkracht, gericht op de posi�eve ontwikkeling die ieder 
 kind op zijn niveau kan maken. Leerlingen worden niet meer 
 met elkaar vergeleken. De individuele ontwikkeling van uw 
 kind is van belang, hoe heb jij je ontwikkeld ten opzichte van 
 de vorige keer? 
 Zo is de toets een hulpmiddel om de volgende stap te ze�en 
 in het leerproces 

 Meer informa�e over het IEP leerlingvolgsysteem en de IEP eindtoets voor groep 8 en vindt u op: 
 h�ps://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/ 

 Kinderboekenweek 
 Nog even en de jaarlijkse Kinderboekenweek gaat weer van start. Een periode met extra veel leesplezier op 
 de Bron! Het thema dit jaar is "Gi-ga-Groen". 
 Gi-Ga-Groen gaat over de avonturen van de natuur, alles kan in de wereld van de boeken. 
 Met elkaar zullen wij op woensdag 5 oktober de Kinderboekenweek feestelijk openen op het schoolplein. 
 Kom jij ook verkleed in het groen, als een boswachter of Freek Vonk? 
 Vanaf die dag gaan we verschillende ac�viteiten doen in de 
 groepen en daarbuiten om de kinderen nog enthousiaster te 
 maken voor lezen. 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/


 Woensdag 5 oktober organiseert boekwinkel Bruna een boekenmarkt. Bij mooi weer zal dit plaatsvinden op 
 het schoolplein, bij regen in de de hal. Zij komen hier dan met een leuke collec�e kinderboeken. De 
 onderbouw (groep 1 t/m 4) mag vanaf 12:00 uur uit de klas opgehaald worden om bij de kraam een boek te 
 kopen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om eerder te komen, blij� uw kind tot 12.30 uur bij de 
 leerkracht in de groep. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) kan vanaf 12:30 uur naar de kraam om een boek te 
 kopen. 
 Tijdens de Kinderboekenweek organiseert boekwinkel Bruna een ac�e: Sparen voor je schoolbieb. Wij willen 
 graag het (voor)lezen van kinderboeken s�muleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de 
 kinderen de schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe 
 meer ouders er meedoen met het kopen van een boek bij boekwinkel Bruna, hoe meer boeken wij kunnen 
 uitzoeken! 

 Hoe werkt de Schoolbieb Ac�e? 
 ●  U koopt van 5 t/m 16 oktober 2022 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en 

 levert de kassabon vóór 11 november 2022 in op school 
 ●  Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. 
 ●  Bruna telt de kassabon-bedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt dan een 

 waardebon. 
 ●  We mogen dan voor 20% van het totale kassabon bedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in de 

 Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet! 
 ●  Dit geldt ook voor de bonnetjes van de boekenmarkt op school 

 Op woensdag 19 oktober bent u van 12.00 uur tot 12.30 uur welkom op school voor een tentoonstelling als 
 afslui�ng van de kinderboekenweek. 
 Wij kijken uit naar een feestelijke lees-week samen! 

 Even voorstellen 
 Hoi! Ik ben Lena (18 jaar) en ik loop stage in groep 1/2a sinds dit schooljaar. Ik doe de 
 opleiding onderwijsassistent en ik zit in mijn laatste jaar. In mijn vrije �jd doe ik aan atle�ek 
 en werk ik in de thuiszorg. Ik zie jullie graag op school! :) 

 Ik ben Fay Jonker en ik ben 19 jaar oud. 
 Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het ROC Midden Nederland in 
 Amersfoort. Dit is ook mijn laatste jaar van de opleiding. 
 Ik loop dit jaar stage in groep 1/2b. 
 Ik heb hiervoor op een Daltonschool en een Montessorischool stage gelopen. Dit is 
 een totaal andere manier van onderwijs geven, dus ik wilde graag een nieuwe 
 uitdaging aangaan. De Bron hee� mij hierin met open armen ontvangen. Ik vind het 
 leuk om iets te kunnen betekenen voor uw zoon/dochter. Samen een spelletje 
 spelen of extra ondersteuning bieden bij moeilijkheden. 
 Ik hoop u snel te zien! 

 Junior Songfes�val 
 We gebruiken de Nieuwsbron niet echt voor reclame of aanbevelingen maar in 
 dit geval maken wij een uitzondering. Onze oud-leerlinge Noor van Buiten staat 
 in de finale van het Junior Songfes�val! Wat zou het leuk zijn als zij veel 
 stemmen ontvangt. Wellicht kunnen we haar dan in de toekomst nog eens 
 uitnodigen voor een optreden ;-) 



 BuurtFes�val Overhees 
 Op zaterdag 24 september is het BuurtFes�val Soest in Overhees. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een lint van 
 ac�viteiten, vanaf het schoolplein van de Wegwijzer tot en met kinderboerderij De Veenweide aan het 
 Vedelaarpad. 
 Een gezellig evenement voor jong en oud! Kom genieten van live optredens, een buitenbar, een hobbymarkt, 
 een rommelmarkt, bingo, sport- en spelac�viteiten op het schoolplein van de Wegwijzer, kinderac�viteiten 
 zoals proe�es doen, speurtocht, knutselen en schminken. 
 Nieuw dit jaar is de duurzaamheidsmarkt die ook op Buur�es�val zal plaatsvinden. Deze dag is namelijk de 
 officiële kick-off van de Soester Duurzaamheidsweken (24 september – 10 oktober 2022). Wethouder Aukje 
 Treep is hierbij ook aanwezig en zal om 14.00u een speech geven. 
 Het is een dag vol plezier. De entree en bijna alle ac�viteiten zijn gra�s. 
 Slecht weer is geen probleem, dan verhuizen de ac�viteiten naar binnen bij Bink Kwe�ernest, binnenruimte 
 Veenweide en basisschool De Wegwijzer. Ook als je niet in Overhees of Soest woont ben je van harte welkom! 


