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Personalia 
Juf Anjo heeft dinsdag 28 mei haar laatste schooldag. Daarna gaat ze met zwangerschapsverlof. We 
wensen haar heel veel plezier en sterkte toe! Zoals het er nu uitziet, zal juf Anjo begin november 
weer komen werken. 
We zijn blij dat we een goeie vervangster voor juf Anjo hebben gevonden. Kirsten Bade, nu nog 
derdejaars stagiaire in groep 3, maar in juni gediplomeerd onderwijsassistent, zal juf Anjo gaan 
vervangen. We wensen Kirsten veel plezier en arbeidsvreugde toe! 
 

Mutaties leerlingen  
Groep 1/2b van juf Elisabeth en juf Ineke heeft er sinds afgelopen maandag een nieuwe leerling bij: 
Julia Dirks. We wensen jou een hele fijne schooltijd bij ons Julia! 
Helaas hebben we ook van twee leerlingen afscheid moeten nemen, want Nevaeh van der Kleij uit 
groep 4 en haar broertje Luke uit groep 2b zijn naar Oss verhuisd. 

 
Afvalscheiding  
Onze groep 8 werkt bij aardrijkskunde aan een project 
over duurzaamheid. Tessa, Elise, Yaniek en Ruben 
bedachten hierbij dat het goed is om op school afval te 
gaan scheiden. Dit initiatief juichen we natuurlijk van 
harte toe, want het is milieubewust én kostenbesparend. 
Daarom maakten onze kanjers een afspraak met iemand 
van de gemeente. Hierdoor kunnen alle groepen sinds 
dinsdag hun afval scheiden in papier, plastic, GFT en 
restafval! Maar hier moest wel eerst nog wat werk voor 
worden verzet, want alle afvalbakken moesten nog van 
stickers worden voorzien en over de klassen verdeeld. Dat 
deden Tessa, Elise, Yaniek en Ruben allemaal zelf. Super 
gedaan toppers! 
 

ANWB Streetwise vrijdag 10 mei  
Vandaag volgden alle kinderen het ANWB Streetwise verkeersprogramma. Dit bestond uit 4 
onderdelen.  

 
Bij ‘Toet toet’ leerden de groepen 1 en 2 in de 
speelzaal verkeersgeluiden herkennen en 
oefenden ze het veilig oversteken. Daarnaast 
gingen ze oefenen met de autogordel in 
combinatie met het kinderzitje.  
 
Tijdens ‘Blik en klik’ leerden de groepen 3 en 4 in 
een gymzaal in De Schans over veilig oversteken. 
Ook oefenden ze het belang van het dragen van 



de veiligheidsgordel en het gebruik van een kinderzitje in de auto. Dit deden ze met een spannende 
gele elektroauto! 
 
Bij ‘Hallo auto’ leerden de groepen 5 en 6 in de, voor 
deze ochtend afgezette, Zilverpopulier over de remweg 
van een auto en de invloed van de reactietijd op die 
remweg. De kinderen mochten plaatsnemen op de 
bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mochten dan 
zelf remmen. Hoe gaaf is dat! Ook kwam het belang van 
het dragen van een veiligheidsgordel en een 
stoelverhoger in deze les aan bod. 
 
Bij ‘Trapvaardig’ trainden de groepen 7 en 8 op het 
schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De kinderen gingen over een uitdagend parcours fietsen 
en ze trainden moeilijke manoeuvres. Ook reden ze met een zware rugzak op, zodat ze beter 
voorbereid zijn op het straks zelfstandig naar de middelbare school fietsen. 
 

Zaterdag 11 mei allerlaatste mogelijkheid inschrijving Avondvierdaagse 
Wilt uw kind (samen met u) meedoen aan de Avondvierdaagse, maar is de inschrijving er nog niet 
van gekomen? Dan hebt u geluk, want dan kunt u dat Linda vandaag of morgen, d.w.z. zaterdag 11 
mei, nog telefonisch laten weten. Dan maakt zij met u concrete afspraken over het inleveren van het 
formulier en het overhandigen van het geld. Linda is bereikbaar via 06 – 54 32 59 08.  
U kunt uw kind(eren) en u zelf ook nog ná zaterdag inschrijven, maar dan zónder korting én bij de 
Stichting Avondvierdaagse zelf. 

 
Deadline ouderraadpleging besturenfusie maandag 13 mei 
Afgelopen woensdag heeft u van de voorzitter van het College van Bestuur van onze Stichting 
Leijestroom via Schoudercom een uitnodiging ontvangen voor de ouderraadpleging over een 
mogelijke fusie tussen Stichting Leijestroom en Stichting Sint-Christoffel uit Boxtel. We hopen dat u 
even een paar minuten tijd neemt om over deze fusie enkele vragen te beantwoorden! We geven de 
uitkomsten van de ouderraadpleging aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), 
die deze uitkomsten zal betrekken bij de beslissing over de fusie. 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking! 
 

Voortgangsgesprekken groep 1/2  maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei 
Van maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei staan de voortgangsgesprekken voor groep 1/2 
gepland. De leerkrachten hebben de ouders met wie zij dingen willen bespreken inmiddels hiervoor 
uitgenodigd. Mocht u niet zijn uitgenodigd, maar wel iets met de leerkracht van uw kind willen 
bespreken, dan kunt u hiervoor bij de leerkracht een gesprek aanvragen. 
 

Dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei Avondvierdaagse 
We wensen alle wandelaars, groot en klein, dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei, heel mooi 
weer en veel wandelplezier! Het zou erg leuk zijn als er de 24e veel ouders, opa’s, oma’s en anderen 
op de Parade onze wandelaars feestelijk binnen halen! 
 

Opening kunstgras voetbalveld woensdag 22 mei om 08.45 uur 
Onze leerlingenraad en die van De Merlijn hebben het voor elkaar gekregen! Het kunstgras 
voetbalveldje waarvoor ze zich sterk hebben gemaakt komt er! Knap werk, waar we supertrots op 
zijn! Inmiddels zijn de aanlegwerkzaamheden gestart. Woensdag 22 mei van 08.45 uur tot 09.00 uur 
is de officiële, feestelijke opening. U bent van harte welkom om deze wij te wonen! 

 
 



Dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei schoolfotograaf 
Alle kinderen gaan dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei weer op de foto. Alleen, met hun broertje(s) 
en zusje(s) op De Bron én met hun groep. Deze keer worden de foto’s gemaakt door Angela Haas. 
Onderstaand stelt zij zichzelf aan u voor en zet zij even wat zaken voor u op de rij. 
 
Ik ben Angela Haas, moeder van Ruben uit groep 7 en Benjamin uit groep 4. Dit jaar zal ik op 28 en 29 
mei de schoolfoto’s op De Bron verzorgen. 
Ik probeer alle kinderen zo spontaan en ongedwongen mogelijk op de foto te zetten. Een kind moet 
zich op zijn of haar gemak voelen en daar neem ik dan ook zoveel mogelijk de tijd voor. 
De foto’s worden enkele weken later online geplaatst en elke ouder krijgt zijn/haar eigen link waar 
alleen de foto's van zijn/haar kinderen en de groepsfoto te zien zijn. In deze omgeving kunt u ook de 
bestelling doen. De foto’s zullen netjes thuis bezorgd worden. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via 
info@angelahaas.nl en 06 – 11 19 83 46. 
 
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 én onze groep 8-ers gaan dinsdag 28 mei op de foto. De 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 op woensdag 29 mei. Daarnaast maakt Angela op 
woensdag 29 mei de broertjes/zusjesfoto’s. Houdt u hier desgewenst rekening mee bij de 
kledingkeus ’s ochtends? Dank alvast! 
 

Verbouwing en nieuw meubilair 
De verbouwing start vanwege gesprekken over de financiën helaas iets later dan eerder 
aangekondigd, maar de plannen worden wel steeds concreter! Als het goed is, start de verbouwing 
nu in week 26, twee weken voor de zomervakantie. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, 
pakken we maar één lokaal tegelijk aan, gaan we met een wissellokaal werken en wordt er zoveel 
mogelijk in vakanties en weekenden gewerkt. We hopen u na de kerstvakantie onze vernieuwde 
school met ons nieuwe meubilair te kunnen tonen! Nieuwsgierig? In de hal hangen de tekeningen! 
 

Gezonde traktaties  
We zien nog steeds graag het liefst gezonde traktaties, ook voor het team! Deze keer een 
inspirerende tip van (de ouders van) Daan uit groep 3, die op een lekkere, gezonde en leuk uitziende 
traktatie trakteerde! Top hoor! 
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NIEUWS VAN BUITEN 
 
Woensdag 5 juni kinderboekeninspiratieavond Boekhandel Adr. Heinen 
Op woensdagavond 5 juni vindt, in samenwerking met Babel Den Bosch, onze jaarlijkse 
kinderboekeninspiratieavond plaats. Tijdens deze avond komt u alles te weten over de nieuwste 
kinderboeken en de Kinderboekenweek "Reis mee".  
 
We hebben een interessant, breed programma samengesteld en ontvangen Benjamin Leroy, Gideon 
Samson en Edward van de Vendel. Ze komen vertellen, voorlezen en signeren èn ze geven 
leessuggesties. 
  
De toegang is gratis, maar wel graag aanmelden via info@heinen.nl. Wees er op tijd bij want vol = 
vol! 
 
We zijn erg blij en trots dat de Kinderboekenafdeling weer terugkomt op de plek waar deze voorheen 
zat, namelijk Kerkstraat 21, met het bekende kinderdeurtje! We hopen dat u meteen op deze avond 
een kijkje neemt! 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 24 mei 2019 
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