
 

 

 

 
11 oktober 2019 
 

 
 
Het team van De Bron wenst iedereen een hele prettige, 
kleurrijke herfstvakantie toe! 
 

 
 
Poetsouders bedankt! 
Er waren dinsdag 1 oktober veel ouders om de klaslokalen van hun kind een goede schoonmaakbeurt 
te geven. Dit was superfijn! Hartelijk bedankt allemaal! 

 
Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober 

Zoals we u eerder vertelden, is het thema van de Kinderboekenweek dit jaar 
Vervoersmiddelen en het motto Reis mee! We openden woensdag 2 
oktober onze eigen Kinderboekenweek. In de week daarna hadden we in de 
klassen voorleesmomenten en voor de liefhebbers een 
voorleeswedstrijd. Vervolgens sloten we afgelopen 
woensdag onze Kinderboekenweek leuk in het speellokaal 
af. Dat deden we zowel met de onderbouw als met de 

bovenbouw. Zo had groep 5 een toneelstukje over reizen met een bus voorbereid, 
liet groep 6 zien hoe ze in de klas gingen speeddaten om hun boek te promoten en 
lazen de voorleeskampioenen van groep 7 en 8, Elin en Ize, lazen allebei mooi voor. 
Elin is de schoolwinnaar van de voorleeswedstrijd geworden. Gefeliciteerd en veel 
succes bij de volgende ronde Elin! 
 
Ook de leden van de Kascontrolecommissie bedankt! 
De Kascontrolecommissie heeft eind september de OR- en TSO-financiën 2018/2019 gecontroleerd 
én in orde bevonden. Steven Giesbers en Arjen de Ruiter bedankt voor jullie controle! Hester 
Zuidema en Henk de Boer, super bedankt voor het verzorgen van de financiën!  

 
Jaarvergadering OR en MR 
Afgelopen maandag hadden we de jaarvergadering van de oudervereniging en medezeggenschaps-
raad (MR). Helaas was alleen het bestuur van de oudervereniging, de OR, aanwezig; er waren geen 
andere leden aanwezig. De aanwezige ouders van de OR hebben de volgende OR-leden herbenoemd: 

 Hester Oude Ophuis-Zuidema, moeder van Milou in groep 5 en Senna in groep 3  
 Chantal Aalders, moeder van Milan in groep 5 en Fenna in groep 3 

 Heidi Klever, moeder van Tristen in groep 8.  
Tevens hebben de aanwezige ouders van de OR Gerina van den Oever, moeder van Eline in groep 
6 en Jolijn in groep 3, benoemd. Gerina volgt Corissa Abdoeljamil op, die de ouderraad eind vorig 
schooljaar heeft verlaten omdat haar zoon naar het middelbaar is gegaan. 
Verder hebben de aanwezige leden van de oudervereniging de OR-realisatie en -begroting akkoord 
bevonden. 



Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de twee weken na de herfstvakantie gaat de onderbouw werken aan het thema ‘Samenwerken 
met klasgenoten’, bij de bovenbouw staat het thema ‘samenwerken’ centraal. 

 
Gratis kasten! 
De Bron wordt steeds mooier! In de herfstvakantie worden er in alle groepslokalen nieuwe kasten 
geplaatst. De oude kasten plaatsen we tijdelijk in het speellokaal. Mocht u in één van deze kasten 
geïnteresseerd zijn, dan vragen we u dit zo snel mogelijk aan meester Marco te laten weten. Dan 
kunt u de kast in de week na de herfstvakantie gratis meenemen. Aan het eind van de week laten we 
alle kasten afvoeren.  

 
Graag een gezonde lunch mee 
Het is ons helaas opgevallen dat veel kinderen tijdens het overblijven een ongezonde lunch bij zich 
hebben; sommige kinderen hebben zelfs hele zakken pepernoten en chocoladekoeken mee. Dit 
vinden we echt onwenselijk! We vragen u dan ook vriendelijk om dit soort ongezonde dingen niet 
meer aan uw kind(eren) mee te geven!  
We herinneren u aan de volgende TSO-regel waar u door aanmelding van uw kind voor de TSO 
akkoord mee bent gegaan: 
We zien graag dat u uw kinderen voor het overblijven een gezonde lunch mee geeft. Naast 

boterhammen, kunnen de kinderen bijvoorbeeld wat groente of fruit meenemen. We zien liever geen 

snoepjes en calorierijke koeken. Deze zullen onze overblijfkrachten mee terug naar huis geven. Tijdens 

het overblijven krijgen de kinderen water of melk te drinken. Eventueel kunt u zelf iets anders 

meegeven, het liefst natuurlijk caloriearm. 

 
Als u uw kind niet elke keer groente of fruit voor bij de lunch wilt meegeven, dan kunt u uw kind ook 
eens een keer één van de volgende dingen meegeven:  

 wat rauwe of geroosterde noten, zonder suiker of zout, bijv. 
walnoten, amandelen of pecannoten 

 wat gedroogd fruit (ook lekker samen met wat noten), bijv. 
gedroogde abrikozen, rozijnen, pruimen of appel 

 een rijstwafel met stroop, amandelpasta, pindakaas of een plakje 
kaas  

 een plakje bananenbrood 

 een ontbijtmuffin met havermout     

 een mueslireep 

 een Evergreenkoek 

 een Sultana 

 een plakje ontbijtkoek of 

 een gekookt eitje. 
Even googlen levert nog veel meer leuke ideeën op! 

 

We rekenen op uw begrip en medewerking, mede voor de kinderen die wel een gezonde lunch bij 

zich hebben! Bedankt alvast! 

 

Inleveren antwoordformulier AVG 
We hebben inmiddels van de meesten van u het AVG-antwoordformulier retour ontvangen, maar we 
missen er helaas ook nog een aantal. Heeft u het formulier nog niet ingeleverd? Wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om het alsnog in te vullen en meteen na de herfstvakantie in de OR-brievenbus in het 
halletje te (laten) doen? Dank alvast voor uw medewerking! 

 



Veel verschillende sporten in gymles 
Juf Abke is op zoek naar ouders/verzorgers/trainers die het leuk vinden om tijdens één van de 
gymlessen een les te verzorgen. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met zoveel mogelijk 
verschillende sporten en ze voor een sport enthousiast te maken. Het zou helemaal leuk zijn als u de 
les in de gymzaal zou kunnen combineren met een les bij uw club of vereniging. Mocht u tot zo’n 
sportkennismakingsles(sen) de mogelijkheid hebben of iemand anders weten, dan zou het fijn zijn als 
u juf Abke een berichtje via Schoudercom stuurt. Bedankt alvast! 
 

Gymkleding op maandag en vrijdag 
Zoals u weet, gymmen alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 op maandag en vrijdag in De 
Schans. We merken helaas dat er regelmatig kinderen hun gymkleding en/of schoenen vergeten. Het 
zou fijn zijn als u daar als ouder op zou kunnen letten. Gymmen in een lange spijkerbroek of warme 
trui beweegt immers niet zo prettig. We hopen op uw medewerking!  
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur  
Het is fijn als alle kinderen kunnen sporten en als kinderen hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Voor 
kinderen waarvan de ouders de financiële middelen niet hebben is er het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Dit fonds  zorgt er voor dat deze kinderen toch lid kunnen worden van een sportvereniging 
of naar een muziekschool kunnen gaan. Mocht u hiervoor in aanmerking komen of kent u iemand die 
dit misschien goed kan gebruiken, dan kunt u dit melden bij onze intermediair: juf Abke. Dan verzorgt 
zij de subsidieaanvraag voor u. U kunt het ook met de leerkracht van uw kind bespreken. Dan 
benadert die juf Abke.  
 

Invaloverblijfkrachten TSO gezocht! 
We zijn nog steeds op zoek naar invaloverblijfkrachten, 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 de coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, 
Francis Coense. Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 
 

Zebrapad Troelstradreef 
Alex Tiebosch, één van onze ouders, heeft afgelopen dinsdag bij de gemeente een verzoek ingediend 
voor een zebrapad op de drempel aan de Troelstradreef. Hiervoor is € 5.500 aangevraagd bij het 
Wijk- en dorpsbudget. Onderstaand een toelichting van Alex en zijn verzoek om zijn petitie te 
tekenen. 

mailto:franciscoense@hetnet.nl


 
Er is op de Troelstradreef geen veilige voetgangersoversteek naar de voorzieningen daar zoals het 
Sociaal Cultureel Centrum De Schans, het Gezondheidscentrum en het Consultatiebureau. En vanaf de 
andere kant ook niet naar de basisscholen Merlijn en De Bron en kinderopvang het 
Kinderspeelkasteel.  
De basisscholen maken in verband met het gymmen in De Schans met grote groepen kinderen van 
deze oversteekplaats gebruik.  
Een zebrapad op dit punt is daarom zeer wenselijk! Om draagvlak te creëren, hoop ik op veel 
positieve reacties en dat veel mensen onderstaande petitie delen en ondertekenen! 
 
https://petities.nl/petitions/zebrapad-troelstradreef?locale=nl 

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

 
Mini-pizza’s 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heeft u nodig (voor ongeveer 18 stuks): 

 7 g verse gist of 3 g gedroogde gist  

 160 ml lauwwarm water 

 250 g bloem (plus een beetje om het werkvlak te bestrooien) 

 1 theelepel zout 

 25 g olijfolie 

 een kom 

 plastic folie 

 300 g passata 

 1 theelepel oregano 

 snufje zout en peper 

 een glas 

 bakpapier 

 1 kleine courgette, in schijfjes en in reepjes 

 1 ui, in halve ringen 

 1 rode paprika, in kleine blokjes. 
 

https://petities.nl/petitions/zebrapad-troelstradreef?locale=nl


Hoe maakt u het: 
Los de gist op in het water. Meng de bloem met het zout in een kom. Roer de olijfolie door de bloem. 
Voeg het water toe en roer goed door. Stort het deeg op een werkvlak en kneed het deeg vijf 
minuten goed door. Het is niet erg als het in het begin wat plakt. Dat komt goed als u het wat langer 
gekneed hebt. 
Maak een bal van het deeg. Bestrooi het deeg met een beetje bloem en leg de deegbal in een kom. 
Dek de deegbal losjes af met een stuk plastic folie. Laat het deeg 1,5 uur rusten. Of de hele nacht. Dat 
is nog lekkerder. 
Maak ondertussen de tomatensaus. Laat de passata een kwartier op zacht vuur inkoken met de 
oregano en een snufje zout en peper. Laat de tomatensaus een beetje afkoelen. Verwarm de oven 
voor op 180 graden. 
Bestrooi een werkvlak met wat bloem. Rol het deeg erop uit tot een grote platte koek van een paar 
millimeter dik. Steek met een glas cirkels uit het deeg. Leg de cirkels op een met bakpapier beklede 
bakplaat. Smeer wat tomatensaus over de cirkels en beleg de tomatensaus met de reepjes courgette, 
de halve uienringen en de blokjes paprika. Bak de mini-pizza’s in 15 minuten gaar in de 
voorverwarmde oven. 
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 

Herfstdag NOORD 
Een superleuke middag met allerlei leuke sportieve en creatieve activiteiten. Lekker samen spelen, 
sporten en knutselen! 
 
De Herfstdag NOORD is op dinsdag 15 oktober (in de herfstvakantie). Het is een activiteit voor 
kinderen uit de groepen 1 t/m 8.  
De groepen 1 t/m 4 zijn welkom van 10:00 uur tot 12:00 uur. 
De groepen 5 t/m 8 zijn welkom van 13:00 uur tot 15:00 uur. 
Je kunt je 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanmelden bij de tent van ’S-PORT op het 
schoolplein.  
 
Kom jij ook met vriendjes en vriendinnetjes!? 
 
Wanneer? Dinsdag 15 oktober 2019  
Hoe laat? Groepen 1 t/m 4 van 10.00 uur tot 12.00 uur, groepen 5 t/m 8 van 13.00 uur tot 15.00 
uur 
Waar? BBS De Hambaken 
Kosten? € 1 per kind.  
 
Neem je sportkleding, binnen- en buitenschoenen mee!  
Aanmelden kan 15 minuten voor aanvang bij de tent van´S-PORT. 

 
Herinnering Cricket4kids 
Bijgaand vindt u twee flyers van Cricket4KIDS: één algemene flyer en één met een uitnodiging voor 
een cricketevenement op vrijdag 18 oktober in de herfstvakantie. Cricket4KIDS is een door de 
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond ontwikkeld beweegprogramma voor jongens en meisjes van 6 
tot en met 11 jaar. De activiteiten zijn gericht op de brede motorische ontwikkeling van een kind, 
waarin de basisvormen van bewegen centraal staan en de kinderen kennismaken met de 
cricketsport. 

 
Volgende InformatieBron vrijdag 1 november 

https://www.s-port.nl/locaties/bbs-de-hambaken


 


