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Agenda

18 juli - 30 augustus ZOMERVAKANTIE!
ma 31 augustus
do 10 september

Eerste schooldag
Startactiviteit

Maandag 31 augustus starten we op school met
GOUDEN KANJERWEKEN..
Dit zijn startweken waarin we extra aandacht schenken aan groepsvorming,
groepsregels en kanjertraining.We openen daarom de school extra feestelijk op
31 augustus. Tot dan!

De Bron zorgt voor ontwikkeling.

In deze
uitgave o.a.


vanuit de directie



Ouders bedankt!



Afscheid groep 8

Vanuit de directie

Ouders van de Bron: bedankt! We vinden het heel erg jammer dat, juist in
het schooljaar waarin we veel van jullie gevraagd hebben vanwege Corona,
we geen mogelijkheid zagen om de bedankmiddag door te laten gaan. Het
werd een ingewikkelde puzzel om de bedankmiddag met de richtlijnen van
het RIVM te combineren dus lieten we hem voorbij gaan. De periode van
thuisonderwijs ligt inmiddels al weer een paar weken achter ons, toch realiseren we ons als team heel goed dat dit voor jullie een intensieve tijd is geweest. Maar laten we vooral ook niet de periode voor- en na de intelligente
lockdown vergeten, waarin weer veel ouders zich hebben ingezet door middel van het faciliteren van vervoer naar een activiteit buiten de deur, het
schoonmaken van de ramen/het lokaal, het in elkaar bouwen van een musical-decor en al het andere waardoor wij als leerkrachten weer meer tijd
hadden voor de kinderen. Dus daarom nogmaals: bedankt lieve ouders &
alvast een fijne welverdiende vakantie toegewenst.

Vanuit de directie

Voor wie is Leergeld bedoeld
Stichting Leergeld Noord Veluwe richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar:



van wie de ouders/verzorgers een besteedbaar inkomen hebben beneden 120% van het
wettelijk sociaal minimum,
Die wonen in de gemeente Epe, Hattem, Heerde of Oldebroek.

Leergeld helpt deze kinderen door voor hen schoolse- en buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken zoals:








lidmaatschap van een sportclub, gymnastiekvereniging, scouting
muziekles, danscursus, fitness, zwemles
de kleding en andere noodzakelijke zaken hierbij
het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs; schoolreis of excursie bij het
voortgezet onderwijs
(een deel van) de ouderbijdrage (basisschool)
vanaf 12 jaar een tweedehands fiets of tweedehands computer.

https://www.leergeldnoordveluwe.nl/voor-wie

Vanuit de directie
MOO (Mijn Omgeving Online)
Intranet
Alle scholen binnen Stichting cambium gaan in het nieuwe schooljaar 20202021 starten met een gezamenlijk intranet. Tijdens de zomervakantie zal druk
worden gewerkt aan de uitrol en inrichting hiervan. Ook staan er trainingen gepland aan het begin van het nieuwe schooljaar.

MOO
MOO (Mijn Omgeving Online) bestaat uit een persoonlijke digitale leer-en werkomgeving afgestemd op leerkrachten, kinderen en ouders. Ter introductie
wordt hierover een webinar georganiseerd. Daarnaast worden ook trainingen
verzorgd. Maar bent u nu al benieuwd naar MOO, kijk dan op https://
www.moo.nl/
laptops
In het nieuwe schooljaar krijgen we nieuwe laptops van het merk Lenovo, inclusief bijbehorende laadkast.
Desktops
Ook worden alle desktops vervangen voor nieuwe Dell desktops.

Zie ook de bijlage behorende bij deze Nieuwsbrief hierover.

De laatste weken van groep 8 (2019-2020)
Voor groep 8 was het dit jaar wel een extra bijzonder afscheidsjaar.
Door de Corona konden we niet op kamp, maar om nu helemaal niets te doen was voor ons ook geen
optie. We hebben samen met de kinderen allerlei activiteiten bedacht die we gingen doen.
We zijn naar de Buitenplaats Oldebroek geweest en hebben daar boomklimmen, paintballen en een
obstakel-run gehouden, dit was een groot succes!
Ook hebben we de musical kunnen opvoeren voor alle kinderen van de school en zijn we een dag het
bos in geweest, bosspelletjes kunnen doen en afgesloten met het eten van heerlijke pannenkoeken.
(waarvoor nog onze hartelijke dank aan alle bak-moeders, bak-vader en bak-oma)
Op maandagavond 6 juli was het afscheid van groep 8, ook deze was in aangepaste vorm.
De musical was van tevoren opgenomen en de ouders konden deze samen met hun kind bekijken in
de verschillende lokalen op school.
Hierna volgde nog het afscheid van de kinderen, dit was door juf Evelien en juf Henriëtte opgenomen
en werd via het digibord bekeken.
Een bijzonder maar mooi afscheid van al die jaren op de Bron.

Dag groep 8!

Het ga jullie
goed!
Kom nog eens
langs!

HEEL ERG BEDANKT VOOR HET INZAMELEN
VAN DE DOPPEN
HELAAS GAAN WIJ VAN SCHOOL AF DUS MOETEN WE STOPPEN MET DE ACTIE
We hebben veel doppen verzameld en zijn er heel blij mee
groetjes Elize en Marije
(uit groep 8)

Pleinfeest
Wat hebben we het jaar mooi kunnen afsluiten afgelopen woensdag!!
Na zo’n gek jaar was het extra leuk om samen met elkaar een leuk feest te vieren.
Vieren dat we samen mochten zijn, vieren dat we een leerzaam jaar hebben gehad
en vieren dat het bijna vakantie is! De grote springkussens op het plein, een natte
buikschuifbaan, verklede kinderen en clown Ziezo maakten er een feestje van buiten.
In de klassen was het ook een gezellig met leuke spelletjes.
Fijn om het jaar zo af te sluiten!

Op de loco is ook een mooi berichtje te vinden over het pleinfeest:
https://www.locourant.nl/nieuws/algemeen/27400-pleinfeest-cbs-de-bron

CBS De Bron
Berberisstraat 11
Postbus 48
8090 AA Wezep
038 376 30 39

Namens het team van de Bron, wensen wij
alle kinderen en ouders/verzorgers
een hele goede vakantie!
Met ontspanning, leuke activiteiten,
en hopelijk lekker weer!

www.bronwezep.nl
debron@stichtingcambium.nl

We zien jullie graag allemaal weer op
maandag 31 augustus
Tot dan!

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

