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Beste ouders,verzorgers,
Afgelopen week hebben de startgesprekken plaatsgevonden voor groep 1 t/m 5. Fijn om elkaar
te zien en verwachtingen uit te spreken. In groep 6 t/m 8 is een begin gemaakt met de
kindgesprekken. In dit gesprek kan uw kind aangeven waar behoeftes of uitdagingen liggen, of
wat er nodig is voor een ontwikkeling op sociaal en cognitief gebied.
We kijken ook terug op weken waarin we veel verjaardagen hebben gevierd, fijn met elkaar
konden werken en het weer in ieder geval mee zat waardoor we heerlijk konden buitenspelen!
Groep 8 is vorige week op kamp geweest naar Amerongen, wat zoals altijd weer een feestje
was! En naast al deze krenten in de pap wordt er natuurlijk ook hard gewerkt in de groepen!
Hieronder leest u de lopende zaken op school. Wij wensen u veel leesplezier.

Met een hartelijke groet, Els Hordijk

Agenda
12-09-2022 MR vergadering
16-09-2022 Groep 4 naar de kinderboerderij
21-09-2022 Soester schoolvoetbaltoernooi groep 7 en groep 8
22-09-2022 Schoolfotograaf
23-09-2022 De volgende Nieuwsbron komt uit.

Dag van de scheiding
Vandaag is het de Dag van de Scheiding. Dit onderwerp raakt veel ouders en
kinderen. Gemiddeld heeft één op de vijf leerlingen in de klas een scheiding
meegemaakt of zit er middenin. Bij ons op school betreft dit 14% van het aantal
leerlingen. Veel van de kinderen vinden het moeilijk om erover te praten, omdat
ze er emotioneel van worden, zich ervoor schamen of loyaal zijn aan hun ouders.
Speciaal voor het onderwijs is het spel “Los het op” ontwikkeld. De makers van “Los het op” hebben
dertig kinderen gesproken van wie de ouders uit elkaar zijn. Die gesprekken hebben ze vervolgens
gebruikt om de zes fictieve karakters in het spel tot leven te wekken. De keuze voor fictieve verhalen
is bewust: leerlingen kunnen zich daardoor inleven in de personages van het spel, zonder dat ze zelf
op hun thuissituatie worden aangesproken of erover hoeven te vertellen. Leerlingen in groep 5, 6, 7
en 8 worden in “Los het op” uitgedaagd om in groepjes de problemen van hun personage te helpen
oplossen.
Onze gedragsspecialiste Annemieke zal met een aantal leerlingen hiermee aan de slag gaan in
overleg met de betreffende ouders.

Vanuit de Oudercommissie (O.C)
Het schooljaar is nog maar net begonnen en de eerste O.C. vergadering heeft reeds plaatsgevonden.
We hebben gesproken over het voetbaltoernooi, het schoolreisje, de schoolfotograaf en de
verdeling van de werkgroepen. We kijken met elkaar weer uit naar een leuk jaar vol gezellige
activiteiten!
Vorige week heeft u een brief ontvangen betreffende de ouderbijdrage 2022-2023 en afgelopen
week is de Parro app met de betaal-link verstuurd. Dank aan iedereen die het al betaald heeft of fijn
als u deze bijdrage nog overmaakt, dan kunnen we weer tal van leuke activiteiten organiseren!



Schoolfotograaf
Op donderdag 22 september is het weer tijd voor de schoolfotograaf! Dit jaar komen de fotografen
van 'Nieuwe schoolfoto' bij ons op school fotograferen.
Een paar kledingtips:
Lekkere knalkleuren of een effen shirt met spijkerbroek doen het altijd goed.
Vergeet niet: ook de schoenen kunnen op de foto komen!
Broers en zussen zullen met elkaar op de foto gaan, leuk om de outfits op elkaar af te stemmen (er
worden dit jaar geen foto’s gemaakt met broertjes en/of zusjes die niet op De Bron zitten).
Maar de belangrijkste tip: laat je kind vooral iets aantrekken waar hij of zij zich het stoerst of mooist
in vindt!
Dit jaar hebben we gekozen voor een witte achtergrond.
Begin november verwachten wij de inlogkaarten, de kinderen ontvangen deze van
hun juf.
We hopen dat er weer leuke groepsfoto’s en pasfoto’s van alle kinderen worden gemaakt!

Helpt u mee de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te laten zijn?!
Mede door de ontbrekende parkeerplaatsen bij het Orlandogebouw, is er
maar een beperkt aantal parkeerplaatsen die veelal volstaan. Auto’s staan
vaak bij het beginnen en uitgaan van de school op de stoep, dubbel en
onoverzichtelijk geparkeerd.
Met name op de verkeersheuvel voor de school ontstaan vaak gevaarlijke
situaties. We willen u met klem vragen hier niet te stoppen om uw kind af te
zetten. Wij verzoeken u vriendelijk zo veel mogelijk met de fiets of lopend
naar school te komen. Op deze manier voorkomen we grote drukte in de
Sweelinckstraat en dit komt de veiligheid van uw kind ten goede!


