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Pinksteren, vrije dag
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Basisscholen weer open voor alle kinderen
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Nieuw schoolplein

Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Fijn dat we 8 juni weer alle leerlingen tegelijkertijd mogen verwelkomen op de Bron.
Verkeersveiligheid voor uw kinderen
Het zou fijn zijn als u weer zoals gebruikelijk niet parkeert voor het schoolgebouw of uw kind
(eren) uit de auto laat stappen voor het schoolgebouw. Op de parkeerplaats van het winkelcentrum en de parkeerplaats naast het winkelcentrum zijn meer dan voldoende parkeerplekken en kan uw kind veilig naar het schoolgebouw toelopen.
Nieuwbouw de Bron
Wat betreft de nieuwbouw van het IKC de Bron en de Meidoorn zitten we nog keurig op
schema, met een mogelijke verhuizing van rond de Herfstvakantie naar het nieuwe gebouw.
Laptops en Ipads
Graag ontvangen wij vanaf volgende week woensdag 3 juni weer alle laptops en Ipads retour
die in bruikleen zijn uitgeleend door de school t.b.v. het thuisonderwijs.

Vakantierooster, studiedagen en extra vrije dagen volgend schooljaar 2020-2021
Studiedagen (leerlingen vrij):
Donderdag 1 oktober:
Vrijdag 2 oktober 2020:
Maandag 1 maart 2021:
Dinsdag 25 mei 2021:

studiedag team, kinderen vrij
studiedag team, kinderen vrij
studiedag team, kinderen vrij
studiedag team, kinderen vrij

Extra vrije dagen (leerlingen vrij)
Vrijdag 18 december 2020:
Vrijdag 19 februari 2021:
Vrijdag 21 mei 2021:
Vrijdag 4 juni 2021:
Woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni 2021:
Vrijdag 25 juni 2021:
Maandag 28 juni 2021:
Vrijdag 16 juli 2021:

leerlingen om 12.00 u. uit
kinderen vrij
kinderen vrij
leerlingen om 12.00 u. uit, meester en juffen dag
kleuters vrij vanwege schoolkamp groepen 8
kinderen vrij
kinderen vrij
leerlingen om 12.00 u. uit

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
02 april 2021 t/m 05 april 2021
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
13 mei en 14 mei 2021
23 mei 2021 t/m 24 mei 2021
19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Beste ouders/verzorgers,
Na deze gekke coronaperiode zijn we blij weer naar school te kunnen.
Als team van de Bron hebben we met elkaar nagedacht over het beleid rondom toetsen in juni. Natuurlijk willen we graag weten waar de kinderen staan, maar het is de vraag hoe betrouwbaar de uitslagen zijn als je kinderen nu direct al een grotere hoeveelheid toetsen laat maken.
We kiezen er daarom als school voor om de methodetoetsen, leerkracht observaties en eventueel
individuele toetsen van Cito hiervoor in te zetten. Zo willen we van alle kinderen helder krijgen welke
stof ze beheersen voor de overgang naar de volgende groep.
Wel nemen we bij alle kinderen van groep 3 t/m 6 de technisch leestoetsen AVI en DMT af om zo
ook de komende weken tot aan de zomer de leesinterventies voort te kunnen zetten.
Na de zomer (eind september, begin oktober) plannen we een toetsweek met als doel dan een 0meting te kunnen doen voor het schooljaar 2020-2021. Dit zullen dan de toetsen zijn van het eind
van het schooljaar ervoor. We denken en verwachten dat de situatie in de school en thuis dan wat
rustiger is en we daardoor andere resultaten zullen zien.
Voor groep 7 betekent dit dat zij nog geen voorlopig schooladvies zullen krijgen. Ook de NIO toets is
niet doorgegaan en zal worden verplaatst naar na de zomervakantie. Als die gegevens binnen zijn
zullen de leerkrachten een voorlopig advies gepland met u plannen.
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar geen centrale eindtoets. Zij hebben en houden het gegeven advies dat gebaseerd is op de CITO toetsen van januari, methodetoetsen en ontwikkelingen in
de afgelopen jaren op het gebied van lezen, spelling en rekenen.
Kortom, de toetsweek zoals we gewend zijn in juni, komt nu te vervallen. Deze wordt verplaatst naar
september/oktober. De methodetoetsen voor rekenen, spelling en taal zullen wel worden afgenomen
en ingevoerd.
Mochten hier vragen over zijn dan kun u contact opnemen met,
Wieteke Klijnstra
Intern begeleider
Werkdagen ma-di-do

Nieuwe leerlingen voor de toekomst
Zijn er nog broertjes en zusjes thuis, die graag in de toekomst naar de
Bron zouden willen komen?
Wij willen graag vooruit kijken, om een beeld te krijgen hoeveel leerlingen er nog aan zitten te komen.
Het is niet zo dat broertjes/zusjes automatisch worden ingeschreven op de Bron. We zullen eerst met
elkaar in gesprek gaan en een intake doen om te kijken of de Bron ook echt de juiste school is voor
het kind en wat het kind nodig heeft.
Graag zien we wel vast de aanmeldingen tegemoet!
Aanmeldformulieren zijn via de site te downloaden: https://www.bronwezep.nl/
Via de mail op te sturen of aan de grote broer/zus mee geven mag ook!

Peuter
opvang
De Bron
Kom gerust
een keertje
bij ons langs
Voor meer informatie
bel: 06-30150782 of kijk op
http://www.skgo

Bag2School
In deze nieuwsbrief een berichtje van de Ouder Werk Groep over de
kleding actie Bag2School. Enkele weken geleden hadden jullie kleding
in kunnen leveren op school en zouden we weer een super actie hebben gehad met elkaar. Helaas door de corona maatregelen was het
nu niet mogelijk om een Bag2School actie te doen. We kunnen jullie
ook meedelen dat we deze actie ook niet meer gaan doen dit schooljaar. Mochten jullie nu nog zakken met kleding thuis hebben zouden
jullie ze dan willen bewaren voor na de zomervakantie? Zodra we een
datum hebben voor Bag2School zullen we die met jullie delen. Wat
ons OWG betreft pas goed op elkaar en blijf gezond!
Groetjes Dorothé Dijkhuizen – van Olst
Voorzitter Ouder Werk Groep

ZENDING
Nu we weer naar school mogen, willen we jullie eraan herinneren dat je weer zendingsgeld mag meenemen!
We zamelen geld in voor Constantin en Melvjana die nu in
een SOS dorp wonen. Wij helpen ze enorm met het geld wat we inzamelen! Hierdoor kunnen ze naar
school, zijn er schoolspullen, kunnen ze spelen met speelgoed en ga zo maar door!
Denken jullie er ook weer aan om zendingsgeld mee te nemen? Dit mag op elke maandag, maar een
andere dag is ook goed!

Pleinwachtvrijwilligers!
We zijn op zoek naar mensen voor
de pleinwacht. We vinden het met elkaar belangrijk dat er altijd genoeg
mensen rondlopen op het plein.
Voor inval of een vaste dag, voor volgend schooljaar.
Er staat een vergoeding tegenover per keer.

Graag aanmelden bij Iwan Brink of Nynke van der Eijk

Ontwerp nieuwe schoolplein
De nieuwe school gaat al hard! Ook zijn we achter de schermen al een hele tijd bezig om een ontwerp te maken
voor het schoolplein. Samen met de Meidoorn, SKO en Goed Bezig zijn we al meer dan een jaar geleden begonnen. We begonnen toen met input vragen aan de kinderen. Hier kwam onder andere in naar voren: een nestschommel, een groot klimrek, gezellige plekjes om te kletsen en een voetbalveld. Hopelijk zien jullie deze input in
het ontwerp terug!
Hieronder het ontwerp met daaromheen alle toestellen (de gekleurde lijnen zijn looproutes, die lijnen komen niet
zichtbaar op het schoolplein)

Spreekuur CJG
CORONAVERSIE: Spreekuur op afspraak

Ik ben Iris van Rijn en werkzaam als jeugd en gezinswerker binnen het
Centrum voor Jeugd en Gezin Oldebroek. Tijdens het verlof van Sandra van
de Beek verzorg ik het inloopspreekuur op de school van uw kind. Hieronder staan de momenten waarop ik aanwezig zal zijn en waarop u van harte
welkom bent!
Opvoeden is vaak een leuke maar ook uitdagende klus waarbij je soms best
tegen dingen aan kunt lopen. Misschien vindt u dingen lastig of ziet u dat
het niet goed gaat met uw kind thuis of op school. Veelal kun je met je zorgen en vragen bij je familie, vrienden of buren terecht. Wanneer dat niet
kan of niet de juiste antwoorden oplevert, kan het fijn zijn om er met een
onafhankelijke professional over van gedachten te wisselen. Mocht u een
vraag hebben, dan bent u welkom op het spreekuur op school.
U kunt binnenlopen, door EERST aan te melden via school of rechtstreeks bij mij via:
i.vanrijn@cjgoldebroek.nl

Spreekuur de Bron op de volgende vrijdagochtenden
van 8.30 tot 9.30

5 en 18 juni (op afspraak)

Bijbelrooster

Week 22: 25 t/m 29 mei 2020
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Pinksteren, Handelingen 2:1-13
Een nieuw leven, Handelingen 2:42-47
Week 23: 1 t/m 5 juni 2020
Koningin Wasti wordt verstoten, Ester 1
Koningin gezocht, Ester 2:1-8
Ester wordt koningin, Ester, 2:9-18
Week 24: 8 t/m 12 juni 2020
Mordechai voorkomt een aanslag, Ester 2:19-23
Het plan van Haman, Ester 3
Mordechai doet een beroep op Ester, Ester 4:1-17
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Week 25: 15 t/m 19 juni 2020
Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14
Mordechai wordt geëerd, Ester 6:1-14
Week 26: 22 t/m 26 juni 2020
De wens van koningin Ester, Ester 7:1-10
Het bevel van de koning, Ester 8
Poerim, Ester 9:1-32
Week 27: 29 juni t/m 3 juli 2020
Jona gaat niet naar Nineve, Jona 1
Toch naar Nineve, Jona 2-3
Jona is boos, Jona 4

Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze site www.bronwezep.nl

