
 

 

 

 
10 juli 2020 

 
 
We wensen u allemaal een hele fijne, zonnige 
vakantie! We hopen iedereen maandag 24 
augustus weer gezond en uitgerust terug te zien! 
 
 

Mutaties leerlingen  
Helaas gaan we afscheid nemen van Jayden uit groep 1A, Teun, Daan-Peter  en Liz uit groep 3, 
Thomas en Frederieke uit groep 4, Maud en Dean uit groep 5 en Djenna uit groep 7. Dean en Djenna 
gaan allebei naar een andere school voor meer onderwijs op maat. De andere kinderen verlaten De 
Bron vanwege verhuizing. We wensen jullie allemaal heel veel plezier op jullie nieuwe school!  
 
We krijgen gelukkig ook weer nieuwe kinderen binnen! Na de vakantie beginnen in groep 1A van juf 
Daisy en juf Erna Roos, Ayden, Grace en Stef. In groep 1B van juf Esther en juf Inge starten dan Lisse, 
Joris, Liv, Vincent en Nel. Verder heten we in groep 3 Nour welkom, in groep 4 Emely en in groep 6 
Kayne en Jihane. We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op De Bron! Als jullie ouders hiermee 
akkoord gaan, plaatsen we in de eerste nieuwsbrief na de vakantie nog een foto van jullie.  

 
Vaarwel De Bron 

Zoals bekend, nemen we helaas ook afscheid van een aantal 
teamleden. Onderstaand een afscheidswoord van juf Ineke, juf 
Nathalie en juf Kirsten. 
 
Lieve ouders en leerlingen, 
 
Na 19 jaar lever ik de sleutel in van de entree van een school 
waar ik me kind aan huis heb gevoeld. Een plek waar we elkaar 
zien en respecteren. Een school waar ik na de Pabo per direct 
veranderde van student naar leerkracht! Een warm bad! Binnen 
de school kreeg ik ruimte om me te ontwikkelen tot 
gedragsspecialist en intern begeleider. Een school waar ik 
vertrouwen voelde van zowel ouders als kinderen als 

teamleden. Daarnaast een school waar ik alle creatieve ruimte kreeg om toneel in te zetten. Mijn 
favoriete hobby. Lekker losgaan in openingen en projecten. Niets was te gek! Muzikale inbreng met 
zelfgeschreven projectliederen en het Bronlied. Maar nu na 19 jaar ga ik uitvliegen! Geen makkelijke 
stap. Wel een stap waarvan ik nu denk dat het goed voor me is. Een plek op De Avonturier mag ik 
innemen. Ik heb er heel veel zin in! Dankjewel allemaal voor jullie vertrouwen, de samenwerking, de 
lol! Samen met jullie heb ik mijn rugzak kunnen vullen met heel veel mooie herinneringen! Ik neem ze 
mee op mijn reis naar de Avonturier! 
Het ga jullie goed allemaal!  

Liefs, 
juf Ineke 



Beste ouders, kinderen en collega’s van De Bron, 
 
Ik heb 26 jaar met veel plezier op mijn school De Bron gewerkt. Ik wil iedereen bedanken voor de 
mooie tijd, die ik hier op school heb gehad. Ik ga dan ook met pijn in mijn hart afscheid nemen van 
mijn schooltje. Ik kom vast nog wel eens invallen en nog eens langs om te kijken hoe het gaat met 
“mijn” kinderen en de collega’s. Ik wens iedereen nog veel plezier op De Bron! 
 
Groetjes, 
juf Nathalie 
 
Hallo allemaal,  
 
Na 2 jaar op De Bron, ga ik volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan. Ik 
ben op De Bron begonnen als stagiaire in groep 3 bij juf Christa en oud-collega 
juf Joke. Na een jaar met veel plezier stage te hebben gelopen, kreeg ik de kans 
om juf Anjo tijdens haar zwangerschapsverlof te vervangen. Daar hoefde ik 
niet lang over na te denken; met een hoop enthousiasme ben ik gestart. Dat 
beviel zo goed dat ik langer mocht blijven en Anjo’s duo-collega mocht worden. 
De Bron heeft mij mooie kansen gegeven en ik heb een hoop mogen leren. Ik 
heb De Bron ervaren als een gezellige en gemoedelijke school. Fijne collega's 
en natuurlijk de allerliefste kinderen. Ik zal het ontzettend gaan missen en wil 
jullie bedanken voor de leuke tijd! 
 
Liefs, 
juf Kirsten  

 
Wisseling voorzitter Ouderraad (OR) 
We nemen ook afscheid van onze huidige voorzitter van de OR. Irene Smit. Irene, heel erg bedankt 
voor jouw warme, bevlogen en integere voorzitterschap de afgelopen vijf jaren! Hieronder ook een 
afscheidswoord van Irene. 

Beste ouders en teamleden, 

Met ingang van schooljaar 2020/2021 is Michelle van 
de Westelaken, moeder van Siem (die dan in groep 7 
zit) de nieuwe voorzitter van de OR van De Bron. 

Ze neemt de voorzittershamer van mij over, want mijn 
tijd bij De Bron zit erop nu mijn jongste kind naar de 
brugklas gaat. 

Ik heb me jarenlang met veel plezier ingezet voor de OR, eerst als gewoon lid en de laatste 5 jaar als 
voorzitter. Via deze weg wil ik alle ouders en het team heel hartelijk bedanken voor de samenwerking 
en het vertrouwen. Ga vooral door met waar jullie allemaal goed in zijn. Dan zullen alle Bronners net 
zo'n fijne tijd hebben als mijn gezin en ik. En dat gun ik iedereen! 

Een hartelijke groet, 
Irene Smit (moeder van Jasper uit groep 8) 

 
Afscheid en terugblik leerlingenraad 
Afgelopen woensdag is ook de leerlingenraad van dit schooljaar voor het laatst bij elkaar geweest. 
Ook hier een afscheid, want Linde, Ruben, Tristen, Ize, Maud en Nikki verlaten De Bron, omdat ze 



naar het voortgezet onderwijs gaan. Heel erg bedankt voor jullie inzet kanjers! Jullie hebben het 
super gedaan! 
 
Onderstaand een korte terugblik van de leerlingenraad, waarin, naast bovenstaande kinderen, ook 
Elin, Noë, Nilany en Stijn uit groep 7 zaten. 
 
Kinderen van groep 7 en 8 kunnen solliciteren om in de leerlingenraad te komen. We mogen bij veel 
dingen meedenken en we waren best betrokken. We hadden ongeveer elke 6 of 7 weken een 
vergadering, met vaste leerkrachten erbij. We hebben afgelopen jaar het volgende gedaan: 

 Kinderboekenweek: we hebben voor de onderbouw een toneelstukje over een boekenbus gedaan 
 Sinterklaas: we hebben meegedacht over hoe Sinterklaas zou aankomen 
 Kerst: we hebben meegespeeld in de kerstvoorstelling van groep 8 

 Valentijn: we hebben hartjes gemaakt met alle namen van de kinderen van De Bron  

 carnaval: we hebben iets bedacht voor de week vóór carnaval: maandag was Oeteldonkse 
kleurendag. dinsdag was pyjamadag, woensdag was gekke harendag. donderdag was Kom in 
omgekeerde klerendag (het thema van Oeteldonk dit jaar was ‘Binnestebuiten) en vrijdag was 
CARNAVAL! 

 Blink, onze methode voor wereldoriëntatie: we hebben toneelstukjes gedaan over bijv. Oud-
Hollandse spelen, Sinterklaas, de Paashaas en een straattaaljuf  

 Kinderparlement: als je in groep 8 zit, mag je naar het Bossche Kinderparlement. Dan heb je een 
vergadering op het Gemeentehuis. Dan heb je over allerlei dingen inspraak. 

 
Groetjes Noë, Nilany en Elin uit groep 7 

 
Kika-opbrengst  
We hebben voor de laatste keer dit schooljaar in alle klassen de KiKa-spaarvarkentjes geleegd. De 
totale opbrengst is € 34,64. De duidelijke winnaar is groep 1/2b met € 12,95! Gefeliciteerd kanjers!  
 
We laten u aan het begin van het nieuwe schooljaar weten wat ons nieuwe goede doel is waarvoor 
we samen gaan sparen. 

 
Schooltijden nieuwe schooljaar 
We gaan in het nieuwe schooljaar weer onze gebruikelijke schooltijden hanteren. Dus we 
verwachten de kinderen op de maandagen, dinsdagen en donderdagen weer van 08.30 uur tot 12.00 
uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur en op de woensdagen en vrijdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
Een en ander uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Mochten 
die alsnog aanleiding geven tot het hanteren van andere schooltijden, dan laten we u dit zo snel 
mogelijk weten. 
  

Twee uitnodigingen voor maandag 24 augustus  
We vinden het leuk om de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar te horen hoe uw vakantie is 
geweest. We nodigen u daarom van harte uit om maandag 24 augustus tussen 08.30 uur en 09.00 
uur onder het genot van een kop koffie of thee even met ons en elkaar bij te praten.  
 
Diezelfde dag opent het team 's middags rond enen op ludieke wijze het schooljaar voor de kinderen. 
Bij goed weer vindt deze opening buiten plaats en zijn ook ouders van harte welkom! Als de opening 
vanwege slecht weer binnen plaatsvindt, kunnen ouders de opening vanwege plaatsgebrek helaas 
niet bijwonen.  
 
Noteert u maandag 24 augustus 08.30 uur en 13.15 uur alvast even in uw agenda? 

 



Maandag 46,25€   Maandag en dinsdag 95,00€   Maandag, dinsdag, donderdag 142,50€  

Dinsdag 48,75€   Maandag en donderdag 93,75€   

Donderdag 47,50€   Dinsdag en donderdag 96,25€   

Maandag 46,25€   Maandag en dinsdag 93,75€   Maandag, dinsdag, donderdag 140,00€  

Dinsdag 47,50€   Maandag en donderdag 92,50€   

Donderdag 46,25€   Dinsdag en donderdag 93,75€   

Groep 8
1 dag 2 dagen 3 dagen

Groep 1/7
1 dag 2 dagen 3 dagen

Nieuwe kleuterindeling 
Onderstaand de definitieve kleuterindeling: 
 
Groep 1/2a, 21 leerlingen (13 in 1A / 8 in 2A) 
1a: Elena, Romko, Julien, Jaz, Chloé, Nina, Roos, Romano, Milli, Grace, Ayden, Stef en Joris 
2a : Anne, Sidney, Rune, Jan, Vince, Rayvi, Jyoti en Djovanny. 
 
Groep 1/2b, 24 leerlingen (16 in 1b / 8 in 2b) 
1b: Dani, Sophia, Jesse, Quinn, Daan, Kane, Lieke, Tygo, Hailey, Jorn, Jason, Denzel, Lisse, Liv, Vincent 
en Nel 
2b: Ryan, Jelmer, Collin, Julia, Mike, Emma, Luuk en Noah. 
 
Protocol kleuters 
Een kleuterperiode duurt voor de meeste kleuters bij ons minimaal 2 jaar. In overleg met ouders en 
leerkracht wordt besloten of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Leerlingen die vanaf 
januari instromen starten met een instroomperiode (groep 0). Zij gaan na de zomer naar groep 1. 
Leerlingen die niet direct na de zomervakantie in groep 1 starten, maar in de maanden oktober, 
november of december, blijven na de zomer in groep 1, maar krijgen ook aanbod van groep 2. 
Vervolgens wordt tijdens het tweede schooljaar in overleg met de ouders besloten of een leerling  
klaar is voor groep 3. 

 
Wijziging TSO-tarieven 2020/2021 
We zijn bij de berekening van de TSO-tarieven voor volgend schooljaar er van uitgegaan dat het 
schoolreisje voor groep 1 tot en met 7 op een dinsdag zou plaatsvinden. We hebben het schoolreisje 
echter in de definitieve planning toch op een maandag gepland. Dit betekent dat we tarieven hebben 
moeten aanpassen. De definitieve tarieven zien er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze mededeling is alleen bedoeld voor de ouders/verzorgers die hun kind(eren) al voor de TSO 
hebben aangemeld. Degenen die hun kind(eren) nog moeten aanmelden treffen meteen de correcte 
prijzen in het formulier aan. 

 
Herinnering aanmelding TSO 2020/2021 
Gaat uw kind komend schooljaar gebruik maken van de TSO? Dan vragen we u vriendelijk om uw 
kind hiervoor aan te melden, óók als uw kind maar af en toe overblijft en nog een strippenkaart 
heeft. 
 
U kunt uw kind opgeven door op onderstaande link naar het TSO-formulier te klikken. Dan vindt u 
eerst alle informatie over de TSO, inclusief de nieuwe prijzen, en dan het aanmeldingsformulier. 
 



Als u meerdere kinderen heeft die volgend jaar gaan overblijven, vragen we u vriendelijk de link 
meerdere malen te gebruiken. Het is voor onze administratie belangrijk dat we voor élk individueel 
kind een aanmelding ontvangen. 

 
Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we 
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de vragen 
helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U kunt de 
leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren. 

  
U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden. U 
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging. 
  
We hopen uw formulier uiterlijk woensdag 15 juli te mogen ontvangen. 
 
U kunt hier klikken voor het TSO-aanmeldingsformulier. 

 
Herinnering aanmelding hulpouderschap 2020/2021 
We gaan er vooralsnog van uit dat in het nieuwe schooljaar op enig moment ook weer (beperkt) 
ouders de school in mogen. Vandaar dat we u, zoals elk jaar rond deze tijd, vragen om aan te geven 
of u volgend schooljaar als hulpouder beschikbaar bent. 
 
We hebben afgelopen weken bekeken bij welke activiteiten we volgend jaar uw hulp weer goed 
kunnen gebruiken. Want u bent onmisbaar voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons 
onderwijs! Vandaar dus dat we u vragen om komend jaar (weer) hulpouder te worden en door te 
geven voor welke ondersteunende activiteiten u beschikbaar bent. 
 
U kunt u opgeven door op onderstaande link naar het hulpouderformulier te klikken. Dan vindt u 
eerst algemene informatie over het hulpouderschap en dan het aanmeldingsformulier. 
 
Als u én uw partner (én/of oma of opa) volgend jaar hulp(groot)ouder willen worden, vragen we u 
vriendelijk allen individueel de link te gebruiken (dus bijv. moeder én vader of moeder én opa). Dan 
weten we precies op wie we volgend jaar kunnen rekenen en hoe degene bereikbaar is. 

  
Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we 
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de vragen 
helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U kunt de 
leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren. 

  
U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden. U 
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging. 
  
We hopen uw formulier uiterlijk woensdag 15 juli te mogen ontvangen. 
 
U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier. 
 

Nog steeds overblijfkrachten gezocht! 
We hebben voor het nieuwe schooljaar helaas nog te weinig vaste overblijfkrachten en we hebben 
ook nog een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken nog een tweede overblijfkracht voor  

 de dinsdag en donderdag in groep 3 

 de maandag, dinsdag en donderdag in groep 6 

 de dinsdag in groep 7 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEGv9GoAQxRdVK74BaDk8zbq7m1sq-DpTS9X3BHPIld3g6MQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSqngxC3C2XgsqQnMCoe4rt4wEUprrFce2xaYaRQefxfck-A/viewform?usp=sf_link


 de dinsdag in groep 8. 
Hiernaast zoeken we nieuwe mensen, die de vaste overblijfkrachten ingeval van ziekte e.d. kunnen 
vervangen. Voor alle personen die we zoeken geldt: 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. 

 
Hogere tarieven schoolreisjes en kamp 
We hebben voor het schoolreisje van de groepen 1 tot en met 7 en voor het kamp van groep 8 
jarenlang dezelfde tarieven gehanteerd. Door de steeds stijgende kosten van de bussen, de 
entreekosten van de schoolreisjesbestemmingen en de kamplocatiekosten, hebben we onlangs 
helaas moeten besluiten de tarieven voor de schoolreisjes en het kamp te verhogen. Dit hebben we 
gedaan in zorgvuldig overleg met de Ouderraad (OR) en met instemming van de 
Medezeggenschapsraad (MR). De kosten voor het schoolreisje van de groepen 1 tot en 7 bedragen 
vanaf volgend schooljaar € 25, die voor het kamp € 90. Deze bedragen staan ook in de nieuwe 
schoolgids, die u afgelopen week via uw oudste kind heeft ontvangen. We hebben de intentie de 
tarieven de komende vijf jaar niet opnieuw te verhogen. 
 

Gratis Vakantiebieb 
De gratis app VakantieBieb stimuleert kinderen om 
ook tijdens de zomerperiode te blijven lezen!  
In deze app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn 
er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook 
spannende boeken voor tieners en prachtige 
romans voor volwassenen.  
 
De VakantieBieb is voor íedereen gratis toegankelijk. Dus ook als u géén lid bent van de Bibliotheek. 
  
De VakantieBieb is van 1 juli tot en met 31 augustus gratis beschikbaar in de App Store en via Google 
Play. Meer informatie kunt u vinden op www.vakantiebieb.nl. 

 
 

Volgende nieuwsbrief vrijdag 4 september 2020 

mailto:franciscoense@hetnet.nl
http://www.vakantiebieb.nl/

