Nieuwsbrief
juni 2021
‘’De Bron voor een goede basis’’

Vooraf

Afscheid Aart

De laatste weken voor de zomervakantie
zijn aangebroken.
De temperaturen stijgen. Ik hoor kinderen
roepen: “Ik heb geen jas mee naar school
en ik heb korte mouwen!” Kinderen
genieten ook van het zonnetje.
We hebben dit jaar een lang schooljaar.
Voor de laatste keer hebben we een
onderbreking in de vorm van de
junivakantie. Daarna zijn het nog vijf
weken voor de zomervakantie aanbreekt.
We hebben nog steeds te maken met
Corona maatregelen, maar zijn blij en
dankbaar dat we nog aan alle groepen
fysiek les konden geven en dat het de
goede kant op lijkt te gaan met de
ontwikkeling van het Coronavirus.
In deze nieuwsbrief leest u wat
aandachtspunten voor de laatste periode.

Beste ouders en kinderen van de school.
Het heeft even geduurd maar eindelijk
komt dan toch het afscheidsfeestje van
meester de Boer in zicht! Door corona en
andere omstandigheden is het meerdere
keren uitgesteld geweest maar

Schoolfruit
De levering van schoolfruit stopt deze
week. Vanaf volgende week is het de
bedoeling dat de leerlingen elke dag zelf
een gezond tussendoortje mee naar
school nemen.

D.V 21 juli gaan we met de hele school,
afscheid van hem nemen. Met de
commissie zijn we weer druk aan het
brainstormen hoe we deze dag gaan
vormgeven. We gaan ons uiterste best
doen om voor hem er een mooi afscheid
van te maken! U hoort t.z.t. meer van ons.

Eindtoets groep 8
Vorige week hebben de kinderen van
groep 8 de uitslag van de eindtoets
gekregen. De kinderen hebben ontzettend
goed hun best gedaan. De gemiddelde
groepsscore is 530,9.
Het landelijk gemiddelde is 534,5. Het was
geen gewoon schooljaar. De kinderen
hebben een periode thuisonderwijs
gehad. De inspectie houdt hier rekening
mee en weegt de eindtoetsscores niet
mee in de beoordeling van scholen,
volgend jaar. Als school analyseren we de
resultaten en kijken we welke onderdelen
extra aandacht nodig hebben. Daar wordt
vervolgens extra op ingezet.

PCB De Bron

Klassenreis
De plannen voor de klassenreis zijn in volle
gang. Via Parro wordt u hierover verder
geïnformeerd.

Contactpersoon Buurtzorg
Jong

- Andere plaatsen voor de fietsen op het
achterplein.
- Nieuwe Donald Ducks
- Nieuwe methode Engels
- Doeltjes/ nieuw net?
- Nieuwe bibliotheekboeken
- Wat hebben de kinderen nodig om na
deze coronatijd beter te kunnen leren?
Deze punten zullen we in de
Teamvergadering bespreken.
Dit jaar staat er nog één vergadering van
de leerlingenraad gepland. Dan komen we
hierop terug.

Petra Bergmans is onze vaste
contactpersoon van Buurtzorg Jong
geworden.
In de bijlage stelt ze zich voor en kunt u
lezen wat Buurtzorg Jong voor u kan
betekenen.

Cito-afnames

Schoolfotograaf
Woensdag 23 juni komt de
schoolfotograaf naar school. Er wordt dit
jaar alleen foto’s gemaakt van
schoolgaande kinderen. Vanwege de
huidige maatregelen is dit anders dan
voorgaande jaren, waarbij ook niet schoolgaande broertjes en zusjes op de
foto konden. Dit jaar worden er
portretfoto’s,
groepsfoto’s en
gezinsfoto’s van
schoolgaande
kinderen gemaakt.
Wij zorgen ervoor
dat de kinderen op
de foto gaan.

We nemen deze week en volgende week
de Cito LOVS toetsen van rekenen,
spelling, begrijpend lezen en technisch
lezen af in de groepen 3 t/m 6.
Het zou fijn zijn als uw kind deze weken
uitgerust op school komt!

Project
Na de junivakantie werken alle groepen
aan een project. Het thema is dit jaar:
natuur en techniek. Denk hierbij aan:
rivieren en dijken, molens, de haven,
uitvindingen, een pannenkoek.
Een veelzijdig thema waarin we veel
hopen te leren!

Leerlingraad
Op 27 mei is de leerlingenraad weer bij
elkaar geweest. Het is mooi om te zien
hoe er door de kinderen wordt
meegedacht. Vanuit de groepen 5-8
kunnen er punten worden aangedragen
Deze keer kwamen de volgende punten
aan bod:
- Tosti-ijzer in de klas voor de lunch
- Dagboekje in de klas om de maaltijd mee
te beginnen

Verkoop speeltoestellen
De twee speeltoestellen op het plein
worden vervangen als het schoolplein
vernieuwd wordt. De lange glijbaan wordt
hergebruikt in het nieuwe schoolpleinplan.
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Heeft u belangstelling om één van de
speeltoestellen over te nemen, dan kunt u
contact opnemen met Trudy van der Wal.

Bijlage

Stadswallen Zaltbommel

Planning en agenda

Woensdag 9 juni gaan de kinderen van
groep 5 en 6 een bezoek brengen aan de
Stadswallen van Zaltbommel. Op de
Stadswallen gaan de kinderen zich bezig
houden met de opbouw van de oude en
nieuwe vestingwallen rondom de stad en
de functieverandering in de 19e eeuw: van
vesting naar park/begraafplaats,
maar waar ook de flora en de fauna onder
de aandacht worden gebracht. Kortom een
leerzame ochtend waarbij de
leerlingen geschiedenis en het
heden observeren, beschouwen,
en waaruit ze conclusies kunnen trekken.
De naam Virieu zal voor hen dan geen
onbekende meer zijn! We zijn benieuwd
naar jullie ervaringen en wensen jullie een
leerzame ochtend toe.
Namens de cultuurcommissie,
Juf Gertrude

Aanwezigheid Trudy van der Wal:
Wekelijks op maandag, dinsdag en vrijdag.

Kamp
Woensdag 30 juni tot en met vrijdag 2 juli
hoopt groep 8 op kamp te gaan. We gaan
net als voorgaande jaren naar 't Kraanven
in Loon op Zand. Naast juf Mandalie gaan
juf Wieneke, juf Mirthe en meester
Gerhard mee. We hopen op gezellige
dagen met elkaar. Verdere informatie voor
de ouders en kinderen van groep 8 volgt
via de kampbrieven.

-
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Alle leerlingen krijgen om
11 uur zomervakantie

Een hartelijke groet, mede namens het
team,
Trudy van der Wal

PCB De Bron

