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Nieuwsbrief 10

Nog even en we mogen gaan genieten van een welverdiende
zomervakantie. In deze nieuwsbrief leest u informatie over de diverse
laatste wetenswaardigheden van dit schooljaar.
Schoolreis kleuters
Op donderdag 13 juni gaan de groepen 0, 1 en 2 met de bus op
schoolreis naar speeltuin Elkcerlyc in Oss. De ouders hebben inmiddels
informatie ontvangen. Vergeet u niet te betalen bij één van de
leerkrachten? We hopen op een gezellige dag!
Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp voor groep 8 is van woensdag 19 juni t/m vrijdag 21
juni. We vertrekken om 9.00 uur op de fiets naar Kampeerboerderij ’t
Kraanven in Loon op Zand en hopen vrijdag 21 juni rond 16.30 weer op
school te arriveren.
Zendingsgeld in mei
Het zendingsgeld voor de groepen 0, 1 en 2 is € 36,90 en voor de
overige groepen € 198,82 Hartelijk bedankt!!!
Schoolschoonmaak
In week 26 zal de schoolschoonmaak van groep 1 t/m 5 weer
plaatsvinden. Dit jaar ontvangt u weer een oproep van de
groepsleerkracht van uw kind(eren) om te komen helpen. De data
kunnen per groep verschillen. Voor groep 2 en 3 geldt: Schoonmaak
maandagmiddag 24 juni en woensdagmiddag 26 juni.
Wij hopen uiteraard op een grote opkomst, vele handen maken licht
werk!
Bruiloft juf Jantine
Vrijdag 19 juli trouwt juf Jantine ( groep 1) met Cor. Om half 9 in de
ochtend is er hier op school een kinderreceptie voor de kinderen van
groep 0/1. We wensen haar en Cor een fijne dag en Gods zegen op hun
huwelijk!
Wisselmorgen
Op donderdag 27 juni is de wisselmorgen, kinderen mogen dan al vast
een kijkje nemen in de groep waar ze volgend schooljaar gaan starten.
Zonnebrandcrème
Het gebeurt regelmatig dat kleuters op het plein buiten spelen, terwijl
het zonnetje schijnt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen
dan verbranden door de zon. Daarom het verzoek aan de
ouders/verzorgers om met warm weer de kinderen thuis al in te
smeren. Mochten de leerlingen overblijven, dan kan er een flesje
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zonnebrandcrème in de tas worden gestopt, zodat ze op school
ingesmeerd kunnen worden. Al vast bedankt voor uw medewerking!
High tea
Alvast voor in de agenda: op dinsdag 25 juni houden we de jaarlijkse
high tea als bedankje voor alle ouders die dit schooljaar meegeholpen
hebben op school. Er volgt nog een uitnodiging!
Citotoets
We zijn erg blij met de mooie uitslag bij de landelijke citotoets. We
hebben een gemiddelde van 541,8 gehaald, met een totaal
percentielscore van 94%. De percentielscores van de verschillende
onderdelen waren:
Lezen 84%
Taalverzorging 93%
Schrijven 94%
Rekenen 93%
Wereldoriëntatie 79%
Namens alle meesters en juffen: Van harte gefeliciteerd groep 8!!!!
Parro
Sinds dit schooljaar werken we met de hele school met Parro. De
geluiden die we van ouders horen zijn positief. Het lijkt ons goed om
nog even de afspraken over Parro in de nieuwsbrief te communiceren:
ziekmelden mag via Parro, wel vóór 8.30 uur
leerkrachten zullen u regelmatig een bericht sturen, eventueel
met wat foto’s van de groep
activiteiten (zoals bijvoorbeeld excursies) worden
gepland/gedeeld via Parro, eventueel met het verzoek om
ouderhulp
10-minuten gesprekken worden ingepland via Parro. Ouders met
meerdere kinderen krijgen voorrang op ouders die maar één kind
op De Bron hebben
leerkrachten zijn bereikbaar via Parro op hun werkdagen tussen
8.00 uur en 17.00 uur. Buiten hun werktijden kan het dus zijn dat
u niet meteen een reactie van de leerkracht krijgt.
u kunt een chat starten met de leerkracht van de groep van uw
kind(eren)
chatten onderling met andere ouders kan, alleen schoolgerelateerd
Checkt u regelmatig in Parro of u berichten heeft gehad? Er komt ook
een melding via de mail, dat kunt u instellen in Parro. Mocht u vragen
of opmerkingen hebben, meldt u dit dan bij de leerkracht van uw
kind.
Personeel
De zomervakantie is vaak het moment van personele wisselingen. Per
1 augustus gaat Gijs Verhoeks de Bron verlaten. Meer dan 40 jaar gaf
hij les op verschillende scholen, waarvan ongeveer 18 jaar op de
Bron aan groep 8 op zijn eigen markante manier. Gijs was een echte
kennisoverdrager. Veel hebben de kinderen van hem geleerd. Groep 8
zal hem hierin missen. Ook de leerkrachten zullen Gijs missen. Hij gaf
kleur aan de school en aan ons team. We willen Gijs hiervoor hartelijk
bedanken We waarderen ook zijn grote inzet en betrokkenheid . Het
ga je goed Gijs, samen met je vrouw en kinderen.
Toch gaat Gijs niet helemaal afscheid van ons nemen. Hij blijft
beschikbaar voor de invalpool van de SCOB. Dus volgend jaar komen
we Gijs misschien als invaller bij ziekte wel weer tegen op onze
school.
We hebben in zijn plaats Wieneke van Genderen benoemd. Zij is voor
ons geen onbekende. Dit jaar heeft ze in groep 5 tot volle
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tevredenheid van iedereen haar liostage tot een goed einde gebracht.
Haar wensen we een fijne werkplek toe op de Bron.
We hopen zo volgend jaar na de grote vakantie weer goed te kunnen
starten.
Geboortenieuws
Bij de familie Fris is een jongetje geboren! Op 5 juni kregen Evi, Estée
en Sef er een broertje bij, hij heet Sion. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen gewenst bij de opvoeding!
CITO en Ouderportaal
Vanaf dinsdag 11 juni zijn de toetsgegevens tijdelijk niet zichtbaar op
het Ouderportaal. Dit in verband met het afnemen en invoeren van de
LOVS-toetsen. Voorafgaand aan het rapport zal het Ouderportaal weer
opengezet worden. U krijgt hier via ParnasSys bericht wanneer toets
gegevens weer zichtbaar zijn.
Wat doet de identiteitscommissie?
Sinds schooljaar 2017-2018 hebben we een identiteitscommissie voor
de school. Deze commissie adviseert de school over de christelijke
identiteit van de school. De commissie houdt zich met name bezig
met de volgende vragen: ‘Hoe bewaren we de christelijke identiteit
van de school op een goede manier?’ en ‘Hoe dragen we het
christelijke geloof uit op school?’. Bij de Bron zijn er vijf ouders met
verschillende kerkelijke achtergronden lid van de commissie. De
taken van de commissie zijn o.a.:
 het opstellen van een identiteitsplan
 het adviseren bij sollicitatieprocedures
 het adviseren over gezinsdiensten (bv rondom Kerst en
Pasen)
 het adviseren over nieuwe materialen
 verbinding maken met de lokale kerken
 inbreng bij het afscheid groep 8
Vragen?
Neem gerust contact op met één van de leden.
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10:10
Groeten, Jeroen (06-81238520, j.weyer@kpnplanet.nl) Bregje, HenkJan, Zeina , Jannie
De zomerdip & het belang van lezen in de vakantie
Kinderen willen heel graag leren lezen. Je ziet ze sprongen maken
tijdens het schooljaar. Als de kinderen na de zomervakantie
terugkomen op school, is hun leesniveau ineens gezakt. Dat noemen
we de ‘ zomerdip’.
Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf.
Vergelijk het met leren fietsen, of schakelen tijdens het autorijden:
na oefening ga je automatiseren en dan pas gaat het vanzelf. Om het
lezen vanzelf te laten gaan, is het dus erg belangrijk om te blijven
lezen. Ook als het vakantie is.
Kinderen die moeite hebben met leren lezen, lezen aan het eind van
groep 3 meestal nog niet vloeiend of snel genoeg. Ze halen aan het
eind van groep 3 met moeite AVI E3, of misschien AVI M3.
Ze hebben meestal moeite met het automatiseren: het direct
herkennen van letters, woorddelen of woorden gaat niet vanzelf.
Vaak zien we dat die kinderen in hun AVI niveau teruggezakt zijn als
ze in de vakantie weinig gelezen hebben. In groep 4 gaan de
lesmethodes uit van minstens AVI M4. Kinderen met een lager AVI
niveau krijgen het dan dus moeilijk.
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Ook in de hogere groepen zien we dat kinderen die moeite hebben
met vlot en vloeiend
lezen zijn teruggevallen vergeleken met voor de zomervakantie.
Daarom is het voor alle kinderen van groot belang om in de
zomervakantie het lezen bij te houden! Want lezen leer je alleen
door het veel te doen!
(bron: Onderwijs Maak Je Samen)
Van de Gebedsgroep
Woensdagochtend 12 juni komen we voor de laatste keer van dit
schooljaar bij elkaar om te zingen en te bidden voor de school. Kom
gerust langs om het jaar met ons af te sluiten. We verzamelen om
08.30 uur in de gang. Wilt u/jij wat meer informatie? Bel Zeina Bassa
(06-27403825).
Vakantiebieb
Vorig jaar hebben wij u de vakantieBieb-app getipt. Lezen vinden wij
als school heel belangrijk. Misschien leuk om de app te downloaden of
opnieuw te gebruiken voor in de vakantie?
Vakantie
D.V. vrijdag 5 juli a.s. begint om 11 uur de zomervakantie. We
wensen alle kinderen en ouders een heel fijne vakantie toe en we
bidden om Gods bescherming voor deze tijd.

Op maandag 19 augustus om 8.30 uur hopen we weer te
beginnen.
Een hartelijke groet van het team van “De Bron”

Van harte
gefeliciteerd!!

