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Personalia 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 1/2 b afscheid genomen van juf Rebecca. Juf Rebecca 
werkte alleen op vrijdagmorgen bij ons op school. Vanwege bezuinigingen kunnen we haar helaas 
niet behouden. Juf Kirsten zal haar werkzaamheden overnemen. Als er weer meer formatieruimte 
beschikbaar is, is juf Rebecca natuurlijk weer van harte welkom, want ze is een kei! 
 
Juf Nicolle heeft vanwege ziekte van één van haar kinderen tot de voorjaarsvakantie zorgverlof. Zij 
werkt daarom voorlopig niet meer op dinsdag en donderdag. Op de andere dagen werkt ze vijf uur 
per dag, soms deels thuis. Er is geen vervanging voor juf Nicolle. We proberen de dingen waar zij niet 
aan toekomt zoveel mogelijk intern op te vangen. Het kan echter zijn dat u soms iets langer dan 
gebruikelijk op actie of reactie moet wachten. We rekenen op uw begrip hiervoor! We wensen juf 
Nicolle veel sterkte! 
 

We hebben eind vorig jaar afscheid genomen van onze Europese vrijwilligster Paula. 
Sinds woensdag hebben we echter een nieuwe Europese vrijwilligster in huis! Juf 
Ionna komt uit Griekenland (Thessaloniki,) is 24 jaar en spreekt Grieks en Engels (en 
een beetje Frans). Ze heeft Engels & literatuur gestudeerd en als vertaler gewerkt. 
Juf Ioanna is al begonnen met een cursus Nederlands en wil graag Nederlands leren 

spreken. Ze zal onder andere in alle klassen Engelse lessen gaan geven en gaan helpen bij de 
creatieve vakken. Juf Ionna houdt van schilderen, theater, sport, dans en kunst. Ioanna heeft er veel 
zin in!  
 

Mutaties leerlingen 
We hebben voor de vakantie helaas afscheid genomen van Sergio uit groep 1/2a. Sergio is voor meer 
onderwijs op maat naar de Hub Noord-Brabant gegaan. Gelukkig hebben we er ook weer twee 
nieuwe leerlingen bij: Quinn en Jaz. Quinn startte afgelopen week in groep 1/2b van juf Esther en juf 
Inge, Jaz begon in groep 1/2a van juf Daisy en juf Erna. We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij 
ons! 
 

Spaaropbrengst KiKa 
We hebben weer in alle klassen de KiKa-spaarvarkentjes geleegd. De totale opbrengst van december 
was € 103,40. De duidelijke winnaar was groep 8 met € 78,45! Een recordopbrengst, omdat groep 8 
in december niet alleen gespaard heeft, maar ook een lege flessenactie organiseerde. Super gedaan 
kanjers! We zijn benieuwd naar jullie opbrengst van de succesvolle autowasactie van afgelopen 
week! Spaart u ook in het nieuwe jaar weer mee voor KiKa? Bedankt alvast!  

 
Zaalvoetbaltoernooi kerstvakantie  
Wij zaten in poule D. De bedoeling van het zaalvoetbaltoernooi was respect en plezier. Er waren in 
één poule drie andere teams. Dus we mochten drie wedstrijden spelen. De eerste wedstrijd was er 
meer emotie dan de andere. Respect, dat ging wel goed, want we moesten elke wedstrijd aan het 
begin en einde een handje geven, de scheids bedanken en als iemand viel een handje geven. Elke 



wedstrijd duurde 8 minuten. Mensen die hebben meegedaan: Jop, Jazz, Bram, Maurice, Deena, 
Maud, River, Parie, Mette, Ize en wij. 
 
Julian en Jasey, groep 7 
 

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
De komende twee weken gaan alle groepen werken aan het thema ‘Keuzes maken’.  
 

Poetsavond donderdag 16 januari 
We hebben donderdag 16 januari weer een poetsavond. Het zou fijn zijn als de poets(t)ers van deze 
avond, in aanvulling op het materiaal dat op school aanwezig is, een poetsdoekje, een theedoek en 
eventueel een emmer van thuis mee zouden willen nemen. We verwachten u van 19.30 uur tot 
uiterlijk 21.30 uur. Alvast reuze bedankt voor uw hulp! 
 
Bent u voor donderdag 16 januari ingeroosterd, maar verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
met iemand anders te ruilen en de ruil ook op het rooster op het prikbord bij de groep te vermelden? 
Dan weten we wanneer we op wie mogen rekenen en blijft ook het aantal poetsouders per avond 
hetzelfde. Als u niet ruilt, maar u zichzelf op het rooster doorschuift naar een andere avond, zou het 
zo maar kunnen dat er op de ene poetsavond acht ouders verschijnen en op een andere maar één en 
dat vinden we niet wenselijk. Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 
Nieuwe inrichting en feestelijke heropening  
We hebben afgelopen week van de kinderen en u veel enthousiaste reacties op onze nieuwe 
inrichting ontvangen. Leuk! We zijn er zelf ook heel blij mee! We gaan de komende weken nog aan 
de slag met de finishing touch, zodat we woensdag 5 februari klaar zijn voor de officiële, feestelijke 
heropening! U ontvangt hiervoor binnenkort via uw oudste kind een uitnodiging! We stellen De Bron 
5 februari ook open voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten, buurtbewoners en andere relaties en 
belangstellenden.  

 
Gezonde traktaties 
We zien nog steeds graag het liefst gezonde traktaties, ook voor het team! Daarom onderstaand 

weer een tip. 

 
Appeltaartje in appel 

 
Dit heeft u nodig:  

 appels met een stevige schil 

 kaneel 

 rozijnen 

 gehakte (pecan)noten 

 honing 

 meel 

 boter 

 suiker (of een ander zoetmiddel) 

 een ei 

 een oven. 
 

Zo maakt u het: 

 snijd de top van de appels af (het steeltje plus een centimeter extra)  



 hol de appels, zo goed en zo kwaad als het gaat, met een stevige lepel uit 

 wat u uit de appels heeft gehaald, in stukjes snijden 

 meng de stukjes appel met kaneel, rozijnen, gehakte (pecan)noten en honing  

 verdeel de stukjes over de appels 

 maak een simpel deeg van meel met boter en suiker 

 rol dit uit en snijd het in reepjes 

 maak hier een raster van op de appels 

 klop een ei los 

 bestrijk de rasters met het losgeklopte ei 

 doe de appeltaartjes tien minuten in een voorverwarmde oven op 170 graden.  
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 

Boekenbeurs vrijdag 24 januari tot en met 26 januari  

Kinderen in Kenia hoofddoel Boekenbeurs Vincentius 
Als hoofddoel van de 46e Boekenbeurs van Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch is gekozen voor 
de Amara Foundation. Deze stichting heeft tot doel: weeskinderen te re-integreren en richt zich op 
familiehereniging voor deze kinderen. Pleeggezinnen worden ondersteund en de kinderen krijgen 
scholing in Kisumu, Kenia.  
 
De 46e Boekenbeurs 
Ook dit jaar biedt de Werkgroep Boekenbeurs Vincentius bezoekers van deze beurs de gelegenheid 
om scherp geprijsde boeken te kopen. In het vierde weekeinde van januari stallen we 100.000 
boeken uit in de Parade- en Boschzaal in de Brabanthallen.  
 
Zondagaanbod: één boek gratis voor kinderen 
Om de gang naar onze beurs te stimuleren en gezinnen te verleiden om met zijn allen ons te 
bezoeken, is er voor kinderen het aanbod om op zondag één boek gratis mee te nemen (zijnde géén 
delicatesseboek). Ze moeten jonger dan dertien jaar oud zijn of kleiner dan 130 centimeter. 
 
Andere indeling beurs, meer plek voor delicatessen 
Na veel gepuzzel, heeft de werkgroep besloten dit jaar de indeling van de beurs anders te doen. De 
delicatessenhoek, waar de bijzondere en duurdere boeken apart aangeboden en verkocht worden, is 
verplaatst van de Boschzaal (links van de ingang) naar de andere Paradezaal (rechts). Hierdoor komt 
er meer ruimte vrij voor de fraaiere en exclusieve boeken. 
 
Andere doelen   
Naast Kenia via de Amara Foundation, is het belangrijkste bijdoel de Stichting Nav Jeevan die 
onderdak en scholing voor straatkinderen van Nagpur in India in haar missie heeft staan, om deze 
kinderen te helpen een nieuw leven op te bouwen. ‘Nav-Jeevan’ betekent ‘Nieuw leven’; dat is 
precies wat deze stichting beoogt. Verder zijn er nog een tiental kleinere doelen – voornamelijk in de 
zogeheten Derde Wereld – die we met de opbrengst van deze beurs ondersteunen. 
 
Wanneer, waar en hoe laat? 
De 46e boekenbeurs vindt plaats van vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari 2020, wederom in de 
Brabanthallen. Parkeren en toegang tot de beurs zijn gratis. De openingstijden zijn: 
Vrijdag 24 januari  : 19.00 – 22.00 uur 
Zaterdag 25 januari  : 10.00 – 16.00 uur 
Zondag 26 januari  : 10.00 – 16.00 uur 

http://pinterest.com/pin/139259813449101900/


 

Gratis theatervoorstelling ‘Wij gaan op berenjacht’ 
Boekhandel Heinen nodigt u en uw kinderen van harte uit voor de theatervoorstelling “Wij gaan op 
berenjacht”, naar het beroemde prentenboek dat 20 jaar bestaat. De voorstelling vindt plaats op 
donderdag 30 januari, de landelijke onderwijsstakingsdag. De toegang is gratis. Aanmelden is 
noodzakelijk via info@heinen.nl. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 24 januari 2020 
 

mailto:info@heinen.nl

