
 

 

1 april 2020, extra editie 
 
 
Allereerst heel hartelijk bedankt voor de warme en lieve reacties die wij steeds van u krijgen! Dit 
doet ons goed in deze moeilijke tijd! 
 
Onderstaand onze nieuwste update.  
 

School langer dicht 
U heeft het vast al gehoord of gelezen: de scholen blijven in elk geval nog tot en met de meivakantie 
dicht. Dinsdag 21 april maakt het kabinet bekend of de scholen na de meivakantie definitief open 
mogen of dat ze nog langer dicht moeten blijven. U ontvangt daarom van ons op woensdag 22 april 
opnieuw een extra editie van de InformatieBron. 
 
We realiseren ons dat de langere sluiting veel van u vergt. Wij van onze kant doen er alles aan om de 
kinderen zo goed mogelijk onderwijs op afstand te blijven bieden en zo veel mogelijk met de 
kinderen en u in contact te blijven. We hopen u hiermee op het onderwijsvlak zo veel mogelijk te 
ondersteunen. Mocht u vragen of verbetersuggesties hebben, laat het dan aan de leerkracht(en) van 
uw kind(eren) weten! 
 
Verder herinneren we de ouders die in een vitale functie werken aan de mogelijkheid om de 
kinderen naar het Kinderspeelkasteel te brengen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar 
onze extra InformatieBron van vrijdag 20 maart. Deze staat ook op onze site www.bsdebron.nl . 
 
Tijdens de meivakantie bieden we geen onderwijs op afstand. Dan houden we vakantie en het is 
belangrijk dat ook de kinderen dit doen!  
 

Enquête onderwijs op afstand 
We willen binnenkort ook graag via een korte enquête inventariseren hoe de kinderen en u het 
onderwijs op afstand ervaren. We verwachten u deze enquête uiterlijk aanstaande vrijdag via 
Schoudercom toe te kunnen sturen. Het zou fijn zijn als u deze snel invult! Dan kunnen we de 
uitkomsten gebruiken voor de verdere verbetering van ons onderwijs op afstand. Bedankt alvast 
voor uw medewerking!  

 
Schoudercom 
Schoudercom heeft op veler verzoek de mogelijkheid ontwikkeld om in reacties op blogs foto’s en 
video’s toe te staan. Ook wij willen u graag die mogelijkheid bieden. We hebben Schoudercom 
daarom inmiddels zo ingericht dat u met ingang van morgen, d.w.z. met ingang van donderdag 2 
april, op al onze blogbijdragen met tekst kunt reageren en op de blogbijdragen waarvoor we zelf 
toestemming geven met foto’s en video’s. Een mooie uitbreiding weer van de faciliteiten van 
Schoudercom! We hopen dat u hier veel gebruik van maakt! 
 
Verder adviseren we u nogmaals om regelmatig onder ‘Documenten’ in Schoudercom te kijken. U 
vindt hier een map ‘Onderwijs op afstand’, met daarin een map per groep en een map divers.  
We voegen aan veel van deze mappen vrijwel dagelijks informatie en links toe. 
 
 
 

http://www.bsdebron.nl/


Afgelasting Avondvierdaagse 
Het bestuur van de Bossche Avondvierdaagse heeft besloten om de 74e Avondvierdaagse, die 
gehouden zou worden van 2 t/m 5 juni 2020, niet te laten doorgaan. Dit besluit is hen zwaar gevallen 
en nog nooit in hun geschiedenis voorgekomen. Maar ook voor hen gaat de gezondheid van al hun 
medewerkers én de wandelaars boven alles! Het bestuur acht het onwaarschijnlijk dat er al vanaf 2 
juni weer een dijk van een evenement neergezet mag houden. Het bestuur hoopt volgend jaar weer 
op iedereen te kunnen rekenen! 
 

#JBZ onderderiemkaart 
Mara Kraaijeveld, de moeder van onze oud-leerlingen Arne en Hidde, is een actie gestart om alle 
medewerkers van het JBZ een hart onder de riem te steken. Wij vinden dit een mooi initiatief en 
proberen Mara in praktische zin te ondersteunen, bijv. door het ter beschikking stellen van ons 
lamineerapparaat.  Onderstaand meer informatie van Mara. 
 
Hoe doe jij mee? 

 plak of teken een groot rood hart op een wit A4-vel 

 plak op het hart een foto van jou of je gezin  

 schrijf een kort bericht met daaronder je naam en je wijk 
Denk bijvoorbeeld aan: Bedankt, je bent een topper! 
Arne, Hidde, Hans en Mara Kraaijeveld #Maaspoort 

 doe je A4 in een krat op één van de volgende inleverpunten: 
PLUS Maaspoort, Jeroen Bosch Apotheek, tankstation Rijkers op de Kooikersweg, Albert Heijn op 
de Helftheuvel, Grasso (Jan Mosmanlaan 8) en de Schout van der Dussensingel 51. 
Er volgen nog meer inleverpunten. 

 Inleveren kan t/m vrijdag 24 april 2020. 

 
Anderen en ik gaan alle A4-berichten weerbestendig maken en tot een grote slinger rijgen, die we 
geregeld gaan aanvullen. Deze slinger komt bij de personeelsingang van het JBZ te hangen, waar de 
medewerkers van het JBZ voor of na hun dienst alle lieve persoonlijke berichtjes kunnen lezen. 
Zo maken we samen een lange slinger vol persoonlijke berichten van de inwoners van ’s-
Hertogenbosch voor de medewerkers van het JBZ. 
       

onder de riem kaart voor de JBZ medewerkers 
 
Wil je ons helpen? Mail ons op info@maradvance.nl. 
Wil je als bedrijf of ondernemer iets extra’s doen voor deze JBZ-medewerkers, vraag naar de 
mogelijkheden via info@maradvance.nl.  
Dit is een 100% vrijwilligersactie om iets extra’s te doen voor de mensen in de zorg! 
 
 

Volgende (reguliere) InformatieBron 10 april 2020 
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