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Personalia 
Juf Anjo komt binnenkort weer terug van zwangerschapsverlof. Zij gaat per maandag 11 november, 
in plaats van vijf dagen, drie dagen werken. Zij is er voortaan op maandag, dinsdag en donderdag. 
Juf Kirsten heeft de afgelopen tijd het verlof van juf Anjo ingevuld. We zijn blij dat we haar voor de 
twee dagen die juf Anjo niet meer terugkeert hebben kunnen aannemen. Juf Kirsten is er dus vanaf 
maandag 11 november nog op woensdag en vrijdag. 
 

Nieuwe leerling 
We hebben er in groep 1/2a van juf Daisy en juf Erna weer een nieuwe leerling bij: Elena Nouri. 
Welkom en heel veel plezier bij ons op school Elena! 

 
Zaterdag 26 oktober: groep 8 naar Zapplive 

Onze meester Mark van groep 8 kreeg laatst een mooi 
aanbod van KRO/NCRV. Hij besloot meteen hiervan 
gebruik te maken. Hierdoor stonden er vanochtend om 
6.30 uur 18 enthousiaste groep 8-leerlingen op ons 
schoolplein klaar om naar de uitzending van Zapplive te 
gaan. Kort daarna vertrokken ze met meester Mark en 
enkele ouders richting de studio in Hilversum. Na een 
poosje wachten mochten alle kinderen de tribune op. 
Hier konden ze 3x 25 minuten van live-tv genieten! 
 

Voor Sam werd de uitzending extra bijzonder, omdat hij in 
het kader van Halloween op tv geschminkt werd. 
Aanvankelijk deed hij graag mee. Zo kon hij zijn moeder een 
beetje plagen, omdat zij niet van schmink houdt. Maar al dat 
gekriebel en met name de schmink rond zijn ogen was toch 
ook best wel lastig… 
 
Er waren veel bekende gasten! Zo was Skatekeet er met een 
spectaculaire act, maar ook YouTuber Calvijn, MTV-
awardwinnares Emma Heesters en acteurs van Spangas 
waren er. De show werd afgesloten door een bekende dj, die 
heerlijke muziek draaide waarop gedanst kon worden.  
 
Onze kinderen waren vaak in beeld en hebben er enorm van genoten! Klassenouders Heidi en 
Michelle super bedankt voor jullie organisatie! Het was echt een unieke ervaring voor onze kanjers 
van groep 8! Jammer dat vier leerlingen er niet bij konden zijn! 
 
Heeft u de uitzending gemist? Of wilt u ‘m nog een keer zien? Ga dan naar snel naar 
https://www.zapp.nl/programmas/zapplive/gemist Veel kijkplezier! 

https://www.zapp.nl/programmas/zapplive/gemist


 
Opbrengst eerste spaarmaand KiKa 

We hebben gisteren in alle klassen de KiKa-spaarvarkentjes 
geleegd. De totale opbrengst over de maand oktober was  
€ 28,67. Groep 6 had met € 9,60 het meeste verzameld en is 
dus de eerste groep die de Kika-bokaal heeft veroverd. 
Gefeliciteerd kanjers! Spaart u ook volgende maand weer mee 
voor KiKa? Bedankt alvast! 

 
Kinderen van groep 4 zelfstandig de klas in 

We zien de kinderen van groep 4 graag vanaf nu zelfstandig de klas in gaan, dit in het kader van 
eigenaarschap en zelfstandigheidsontwikkeling. We merken dat het al goed lukt, top! 

 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de komende twee weken gaat de onderbouw werken aan het thema ‘Verkennen welke beelden 
emoties oproepen’, bij de midden- en bovenbouw staat het thema ‘Op tijd offline’ centraal. 

 
Herinnering staking woensdag 6 november 
We herinneren u er aan dat we woensdag 6 november staken om de salarissen te verhogen, de 
werkdruk te verlagen en het lerarentekort aan te pakken. De kinderen zijn die dag vrij. 

 
Kerst op donderdag 19 december, vrijdag 20 december vrij 
Vanwege de verbouwing, het afvoeren van het oude meubilair en de komst van het nieuwe meubilair 
hebben we besloten dat we donderdagavond 19 december geen kerst vieren. Anders dan op de 
kalender en nu nog in Schoudercom staat, verwachten we de kinderen donderdag 19 december 
daarom nu in plaats van ’s avonds ’s middags op school. We hebben donderdag 19 december dus 
school van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
 
De kinderen die vast of incidenteel op donderdag overblijven, kunnen ook nu overblijven. Hier zijn 
voor u geen kosten aan verbonden; de TSO betaalt de overblijfkrachten die dag uit haar reserves. 
 
We hebben BSO het Kinderspeelkasteel al over bovenstaande verandering geïnformeerd, omdat 
deze BSO tot ons Kindcentrum behoort. Mocht uw kind naar een andere BSO gaan, dan vragen we u 
om bovenstaande verandering even zelf door te geven. Dank alvast voor uw medewerking! 
 
We vieren donderdag 19 december natuurlijk wel kerst met de kinderen! We starten met een 
kerstontbijt en hebben later samen een kerstviering. Verdere bijzonderheden volgen later.  
 
Op vrijdag 20 december zijn de kinderen, zoals op de kalender en in Schoudercom staat, vrij. Dit 
omdat we op vrijdag 20 december (en op vrijdag 3 januari) de school gaan herinrichten en klaar 
maken. 
 
We hopen op uw begrip voor het bovenstaande! 
 

Maandag 6 januari opening 2020 in vernieuwde school 
Hierbij nodigen we u uit om op maandag 6 januari met de kinderen en ons in onze vernieuwde school 
het nieuwe jaar 2020 te openen. De kinderen en u kunnen dan van 8.20 uur tot 9 uur de nieuwe 
inrichting bekijken. Ook kunt u dan genieten van koffie, thee en wat lekkers.  
 
We starten om 9.00 uur met de lessen voor de kinderen. De receptie voor ouders eindigt om 09.15 
uur. 



Woensdag 5 februari verbouwingsopening 
Op woensdag 5 februari stellen we De Bron ook open voor andere belangstellenden. De Bron zal dan 
feestelijk worden heropend. Ook u bent hierbij natuurlijk van harte welkom! De uitnodiging volgt! 

 
Gevonden kleding  
De wasmand met gevonden kleding puilt weer uit. We adviseren u daarom komende week even te 
kijken of er kleding van uw kind(eren) in zit en die dan mee naar huis te nemen. De kleding die 
maandag 11 november niet is opgehaald, schenken we aan een goed doel. We gaan er van uit dat u 
hier begrip voor heeft! 

 
Doorgeven wijzigingen in uw contactgegevens 
Denkt u er aan om wijzigingen in uw contactgegevens, zoals veranderingen van (mobiele) 
telefoonnummers en uw mailadres(sen), tijdig aan ons door te geven? Dan kunnen wij u altijd 
bereiken als dat nodig is. Dank alvast voor uw medewerking! 

 
EHBO-scholing overblijfkrachten 
Afgelopen vrijdag hebben onze overblijfkrachten (weer) een EHBO-scholing gevolgd. Hierdoor 
kunnen ze tijdens het overblijven een eerste actie nemen, om daarna de schoolEHBO-ers of -BHV-ers 
er bij te roepen. Een prettig idee! Fijn dat jullie de scholing gevolgd hebben! 

 
We zoeken nog steeds invaloverblijfkrachten!  
We hebben nog steeds een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom nieuwe mensen, 
die de vaste overblijfkrachten ingeval van ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit kunnen ouders zijn, maar 
ook personen uit uw netwerk. 
 
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht? 

 dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt 

 dat u vier keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg 

 dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten. 
 

Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden? 

 een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt 

 gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt 

 gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op alle dagen van de week als u minimaal twee dagen 
per week als overblijfkracht op school bent 

 een jaarlijkse TSO-scholing 

 een jaarlijkse EHBO-scholing.  
 

Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?  
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om een 
keer mee te lopen contact (laten) opnemen met onze TSO-coördinator, Francis Coense. Francis is 
bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 

 
Gezonde traktaties 
Fijn om steeds vaker mooie en gezonde traktaties tegen te komen! Deze keer een voorbeeld van een 
gezonde traktatie die vrijdag door een jarige job is uitgedeeld. Leuk gedaan hoor! 
 

 
 
 

mailto:franciscoense@hetnet.nl


Eierkoek in een mooi jasje 
 

 

 

 

 
 
 
 
Wat heeft u nodig? 

 eierkoeken 

 plastic folie 

 eventueel een klein poppetje en/of een sticker 

 gekleurd papier 

 inpaklint 
 
Hoe maakt u het? 

 pak de eierkoek, het poppetje en de sticker in met plastic folie 

 maak van gekleurd papier een leuk plaatje, bijv. van een tekenfilmfiguur 

 plak dit op de plastic folie 

 maak er nog een mooi lintje aan vast om het verder te versieren. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 15 november 
 


