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Belangrijke data:



Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
kinderen vrij i.v.m.
Hemelvaartsdag.
Maandag 10 juni en dinsdag 11
juni kinderen vrij i.v.m.
Pinksteren.

Alle data DV.

Wat is er veel gebeurd de afgelopen weken. We zien dankbaar
terug op onze Paasfeestviering. Fijn dat we met zovelen de
opstanding mochten vieren van onze Heere Jezus Christus. De
collecte voor Sjofar bracht het mooie bedrag van € 500,- op. Sjofar
heeft als missie om anderen bekend te maken met het Evangelie
van Jezus Christus.
Abel geboren
Op woensdag 1 mei is Abel Ton Jacob geboren. Abel is het broertje
van Jasmijn en het zoontje van Rebecca en Wilfred Hermans. We
willen de ouders van harte feliciteren en wensen dat Abel mag
opgroeien tot eer van God! Mocht u een kaartje willen sturen:
Fam. Hermans, Hilverbeek 7, 6715 HH Ede.

Eindtoets en Inspectie
De kinderen van de groepen 8 maakten de
Centrale Eindtoets. Naast Nederlandse taal
en rekenen werd ook het onderdeel
wereldoriëntatie gedaan. De kinderen
hebben goed hun best gedaan.
We zijn blij met een schoolscore in 2019 van
537,1 (landelijk gemiddelde 535,7). Ter
vergelijk in 2018 een schoolscore van 537,2
(landelijk gemiddelde toen 534,9).
Als team willen we naast het cognitieve
aspect vooral inzetten op positief gedrag
(PBS) en de sociale vaardigheden. We willen
werken vanuit veiligheid, vertrouwen en
verantwoordelijkheid.
Wat dat betreft is ook het definitieve
rapport van 9 april 2019 van het vierjaarlijks
onderzoek door de onderwijsinspectie een
positieve stimulans. Er staat een sterke
basis. De Inspectie onderzocht vijf
standaarden. Zicht op ontwikkeling (goed),
Pedagogisch klimaat (goed). Didactisch
handelen (voldoende), Resultaten
(voldoende), Veiligheid (voldoende).
We zijn dankbaar voor de waardering en
gaan vol goede moed en enthousiasme
verder op het ingeslagen pad.

Onderwijsassistente
Afgelopen maandag is Dieke Verkuijl uit Veenendaal begonnen als
onderwijsassistente. Het betreft eerst een tijdelijke benoeming tot
de zomervakantie. Dieke hoopt binnenkort af te studeren en loopt
nu stage van woensdag t/m vrijdag op dr. C. P. van Leersumschool,
Zeist. Speciaal Basis Onderwijs, cluster 4. Ze gaat eerst werken op
maandag en dinsdag.
Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi 2019 is weer gespeeld. Foto’s van de
teams hangen in de hal van de school en zijn te bestellen voor € 1,- .
De kinderen hebben genoten, veel publiek en een goede sfeer.
Meedoen is belangrijker dan winnen… maar toch wel leuk dat
verschillende Bronteams in de finale kwamen! Bij jongens groepen
7 en 8 was er sinds jaren een Bron tegen Bron finale die beslist werd
door strafschoppen. Dank aan alle coördinatoren en trainers!
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is geweest en in juni krijgt u van ons de
inlogcode. Op die manier kunt u de foto’s van uw kind(eren) online
bekijken en eventueel bestellen. We zijn benieuwd naar de foto’s
van dit jaar!
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 hebben meegedaan met het landelijk
schriftelijke verkeersexamen. Iedereen is geslaagd. Gefeliciteerd.
Het praktijkexamen staat gepland op donderdag 20 juni.
Tenslotte
Hartelijk dank voor al het meeleven en de vele kaarten die we
mochten ontvangen rond het overlijden van mijn vader. Dit werd
zeer gewaardeerd. Henk Drost.

