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Nieuwe leerlingen
We hebben er weer drie nieuwe leerlingen bij!
Bij De Leeuwen startte vorige week Thomas en bij De Olifanten begonnen
afgelopen week Bas en Timur. Heel veel plezier alle drie op onze leuke school!
Rechts de foto van Bas, de foto van Timur volgt in de volgende nieuwsbrief.
De foto van Thomas mogen we helaas niet op de site publiceren.

Besmettingen in school
We zagen eind vorige week en begin deze week in verschillende groepen een
razendsnelle toename van het aantal besmettingen. We zagen ook dat in
deze groepen broertjes en zusjes uit gezinnen met besmettingen op school kwamen. Dit mag volgens
de huidige regels ook en dit nemen we dan ook echt niemand kwalijk!

Om toch het aantal besmettingen in deze groepen een halt toe te roepen, adviseerden we de ouders
van de kinderen in deze groepen, na overleg met de GGD en onze stichtingsdirecteur, om hun kind
thuis te houden als er één of meer huisgenoten besmet waren, hun kind op dag 5 van de quarantaine
door de GGD te laten testen en het pas na een negatieve GGD-uitslag weer naar school te laten
komen. Hiermee wilden we voorkomen dat kinderen uit gezinnen met besmettingen andere kinderen
en/of teamleden zouden besmetten, waardoor de continuïteit van ons onderwijs alsnog in gevaar zou
komen. Ook hoopten we zo onze kwetsbare kinderen, kwetsbare teamleden en/of hun kwetsbare
gezinsleden te beschermen. Ouders die ons advies niet wilden of konden volgen, hebben we
vriendelijk, maar dringend gevraagd om hun kind elke dag te testen en het bij een positieve uitslag
thuis te houden.

We hebben hier verschillende reacties op gehad. Heel begrijpelijk, want we kunnen ons goed
voorstellen dat ouders van gezinnen met besmettingen hun kind zonder klachten graag naar school
willen laten gaan, maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat andere ouders het vervelend vinden
dat hun (kwetsbare) kind (en eventuele (kwetsbare) gezinsleden) besmet worden door
medeleerlingen uit besmette gezinnen, waardoor hun kind niet naar school kan en ouders niet naar
hun werk. We hebben daarom ook ieders keus volledig gerespecteerd en dat doen we nog steeds!

Gelukkig hebben we gisteren en vandaag geen nieuwe besmettingen gehad. We trekken daarom onze
bovenstaande adviezen ten aanzien van het thuis houden in.
We vragen wel alle ouders nog steeds vriendelijk, maar dringend om hun kind elke dag voor het naar
school gaan te testen als er in het gezin één of meer besmettingen zijn en hun kind bij een positieve
testuitslag thuis te houden.
Ook het advies aan de ouders van de groepen 6, 7 en 8 om hun kind tweewekelijks preventief te
testen geldt nog steeds.



Wij rekenen, in het belang van de andere (kwetsbare) leerlingen, de (kwetsbare) teamleden én de
continuïteit van ons onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen, op uw begrip en medewerking!
Bedankt alvast!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De komende twee weken gaan alle groepen aan de slag met het thema ‘Helpende gedachtes
gebruiken’.

WIsH-training groep 6
Zoals ieder jaar, nemen wij als school ook dit jaar deel aan de Training Wish (Weerbaarheid In ‘s
Hertogenbosch). Deze training wordt gegeven aan de leerlingen van groep 6, met als doel om
kinderen weerbaarder te maken. Het is een preventief project, waarbij de leerlingen onder andere
leren om gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen, grenzen te stellen en pesten bespreekbaar
te maken en samen op te lossen. Het is belangrijk dat kinderen leren niet over zich heen te laten
lopen en te vertrouwen op zichzelf.
Tijdens deze training werken de leerkrachten van groep 6 samen met twee externe trainers, die
samen met de leerlingen aan de slag gaan in het aanleren van nieuwe vaardigheden.
Mocht u meer informatie willen over de inhoud van de trainingslessen, dan kunt u een kijkje nemen
op de website https://www.wish-weerbaarheid.nl/scholen-en-ouders.

Cultuurproject
We hebben vanaf aanstaande woensdag het cultuurproject gepland. Voor nieuwe ouders: dit is een
project dat in het teken staat van drama, muziek, dans, handvaardigheid en tekenen. Alle groepen
werken dan twee aan twee aan een thema, zoals bijvoorbeeld boeken of muziek. We sluiten dit
project altijd groots af in de aula van het Pierson College, waar alle kinderen dan voor de ouders
optreden.
Vanwege de huidige coronaregels hebben we tijdens onze laatste personeelsvergadering besloten ons
cultuurproject ook voor dit jaar af te lassen. De voor alle groepen gezamenlijke opening zou eigenlijk
aanstaande woensdag zijn, maar de groepen mogen nog steeds niet mengen. Ook een afsluiting met
ruim 400 ouders, ruim 200 leerlingen, alle teamleden en personeel van het Pierson College leek toen
nog geen optie.
Inmiddels ziet het er naar uit dat er binnenkort veel versoepelingen komen. We wachten eerst de
definitieve besluitvorming af en zullen dan bekijken of het organisatorisch haalbaar is om het
cultuurproject alsnog op een later moment door te laten gaan, eventueel in aangepaste vorm. We
informeren  u zo snel mogelijk over de uitkomst hiervan.

CITO-overzichten mee
Volgens de jaarplanning krijgen de kinderen vrijdag 18 februari hun CITO-overzicht mee naar huis,
maar door corona hebben de leerkrachten nog niet alle CITO’s kunnen afnemen. Het gaat daarom
niet lukken om de overzichten volgende week vrijdag al mee te geven, maar de kinderen krijgen het
overzicht wel zo snel mogelijk mee. We gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft!

Ter herinnering: WereldWijde
WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe
Elk jaar in maart wordt in ruim 55 landen
de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden. Dit is een

wedstrijd voor alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet
onderwijs. Wereldwijd doen meer dan 6,5 miljoen leerlingen aan de W4Kangoeroewedstrijd mee!
In Nederland doen er op circa 2350 scholen ongeveer 140.000 leerlingen mee.

https://www.wish-weerbaarheid.nl/scholen-en-ouders


De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFun (groep 3 & 4),
wizKID (groep 5 & 6), wizSMART (groep 7 & 8), wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen
spreken samen de opgaven af. Het gaat om 24 of 30 verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een
vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave
zijn gegeven, één is er goed, maar welke? De eerste vragen zijn makkelijk,
maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder
te struikelen?

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen en jongeren te laten
ervaren dat rekenen en wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor
iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen en jongeren hebben een gezond
stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. En wat is er
leuker dan te laten zien wat je kunt! Bovendien kunnen de kinderen en
jongeren nog prijzen winnen ook! Alle kinderen van groep 3 tot en met 8
mogen meedoen. De kinderen kunnen individueel meedoen, maar ook als duo.

Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op donderdag 17 maart, waar mogelijk op school. Bij eventueel
thuiswerken zoekt de organisatie naar een andere oplossing.

De kosten bedragen € 3,50 per deelnemer en € 6 per duo. Hier hoeft u maar de helft van te betalen,
De Bron betaalt de andere helft.
Aanmelden kan t/m vrijdag 18 februari bij de eigen leerkracht, door de overhandiging van een
envelop met daarin € 1,75 voor individuele deelnemers en € 3 voor een duo. Denkt u eraan om de
naam van uw kind op de envelop te zetten?

Er moeten minimaal tien deelnemers zijn om als school te mogen meedoen. Dus we hopen op minimaal

tien deelnemers! Kijk voor meer informatie op www.w4kangoeroe.nl.

Carnaval
Over twee weken barst in Oeteldonk het carnavalsfeest weer los!
Hier gaan we ook op school aandacht aan besteden. Dit doen we op
donderdag 24 februari. De kinderen mogen dan verkleed naar
school komen.
We vragen u vriendelijk om uw kinderen geen vechtspeelgoed,
spuitserpentine en confetti mee te geven, gewone serpentine mag
wel.
De kinderen moeten zelf fruit en drinken meenemen, maar in de
loop van de dag krijgen ze ook nog een kleine traktatie van de
ouderraad.

Om in de week voor carnaval alvast in de stemming te komen mogen de kinderen elke dag bijzonder
uitgedost naar school komen:

● maandag 21 februari hebben we Oeteldonkse kleurendag

de kinderen mogen allemaal iets in één van de Oeteldonkse kleuren aan

● dinsdag 22 februari houden we Pyjama-dag

de kinderen mogen deze dag in hun pyjama/onesie naar school komen

● woensdag 23 februari is er Doe raar met je haar-dag

wees creatief en laat uw kind met een mooi kapsel naar school komen!

We gaan er een gezellige dag (of eigenlijk hele week) van maken!

http://www.w4kangoeroe.nl


Reminder studiedag
Vrijdag 25 februari, de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie, hebben we een studiedag. De
kinderen zijn dan vrij. Er verschijnt deze dag wel een nieuwsbrief.

Nog steeds vaste overblijfkrachten en invalkrachten gezocht!
We zoeken, mede vanwege de komst van de derde kleutergroep, nog steeds nieuwe vaste
overblijfkrachten. Ook kunnen we nog wat extra invaloverblijfkrachten gebruiken. Onze
invalkrachten vervangen onze vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d..

Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
● dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
● dat u vijf 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 nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Cadeautje
Hierbij bied ik alle kinderen van Basisschool De Bron een gratis
cadeautje aan. Het voorleesboek: ‘Heino de Piraat en de Drie Wijze
Wensen'. De juffen van groep drie en vier geven het boek een negen:
'Als er even tijd was vroegen ze of Heino voorgelezen kon worden!'
'De nieuwe Kleine Kapitein!'
'Ze zitten op het puntje van hun stoel!'

Heino de Piraat en de Drie Wijze Wensen is gemaakt met goede
bedoelingen. Er zit geen addertje onder het gras. We hoeven niet aan
alles geld te verdienen in deze wereld, toch? Het boek is zelfs
verbonden aan een goed doel dat wensen laat uitkomen voor kinderen die met kanker te maken
krijgen. Alle kosten zijn door de auteur gedragen. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel.
Achterin het boek zit een doneerknop. Doneren is geheel vrijblijvend.

Het e-boek is te downloaden op heinodepiraat.nl (downloadlink) en leest het beste voor op de iPad.
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Marcel Duits, Auteur 'Heino de Piraat en de Drie Wijze Wensen'

Gezonde traktatie
Deze keer een tip voor een gezonde traktatie in het carnavalsthema: Indianenmandarijnen!

mailto:roompie42@gmail.com
http://heinodepiraat.nl/
https://www.heinodepiraat.nl/_files/ugd/2c41e5_962380c213dc472fb6466999eef7ed83.pdf


Wat heeft u nodig:
● mandarijnen
● een zwarte stift
● gekleurde veren
● washi-tape.

Hoe maakt u het:
● teken op elke mandarijn een gezichtje
● plak de veer met washi-tape vast op de mandarijn.

NIEUWS VAN BUITEN

Webinar mediaopvoeding
Op maandag 21 februari geeft Bureau Jeugd en Media, in samenwerking met de GGD Hart voor
Brabant, van 19.30 uur tot 20.30 uur een webinar mediaopvoeding. Voor meer informatie en
aanmelding zie bijgaande flyer.

Herinnering Champs of De Vliert
Voetbalsupport en FC Den Bosch organiseren samen de Champs of De Vliert. Een 4-tegen-4 toernooi
waarvoor je je eigen team kunt samenstellen met je beste vrienden, vriendinnen, klasgenoten en/of
teamgenoten. Alle combinaties zijn mogelijk, met een maximum van 5 spelers. Wij zorgen er dan voor
dat jouw team wordt ingedeeld bij leeftijdsgenoten.
Dit unieke toernooi, waarin geen volledige voetbalteams, maar
vriendenteams/vriendinnenteams aan mee kunnen doen, zal
plaatsvinden op woensdagavond 2 maart. Lekker voetballen in de
carnavalsvakantie dus! Wil jij met je beste vrienden en/of vriendinnen
hieraan mee doen? Schrijf je dan snel in! Wie weet wordt jullie dan de
Champs of De Vliert!
Meer informatie en inschrijven kan door op de volgende link te
klikken: https://www.voetbalsupport.nl/toernooien/

Stemworkshop Schola Cantorum
Schola Cantorum is een koor van een kleine 100 zangers en zangeressen, van jong tot oud. Ze zingen
wekelijks samen en zijn verbonden aan de St. Janskathedraal in Den Bosch. Ze hebben een speciale
zanggroep voor de kinderen, genaamd de Schola Puerorum.
Schola Cantorum nodigt kinderen van de groepen 3, 4 en 5 uit voor een stemworkshop op zaterdag
12 maart of zondag 20 maart van 14.00 uur tot 14.30 uur. Tijdens de workshop wordt met spelletjes
gekeken of de stem van de kinderen voldoende zuiver is en of zij genoeg ritmegevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u mailen naar werving@schola.nl of contact opnemen met mededocent
Coens Swinkels, bereikbaar via 073 - 612 26 06.

Volgende InformatieBron vrijdag 25 februari 2022
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