
 

 

 

 
12 april 2019 
 
 
We hebben volgende week nog vier schooldagen te gaan, maar we wensen u nu alvast gezellige 
Paasdagen en een hele fijne, zonnige vakantie! De vakantie begint op Goede vrijdag 19 april en duurt 
tot en met zondag 5 mei. 
 

Personalia 
We hebben sinds kort twee zij-instromers in huis: Barbara van Dongen en Rob van de Hoven. Barbara 
loopt op woensdag stage in groep 6 en Rob op dinsdag (en soms op vrijdag) in groep 4. Onderstaand 
stellen zij zichzelf voor. 
 
Even voorstellen: Barbara van Dongen 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Barbara van Dongen, 37 jaar, getrouwd met Bram en moeder van Pim en Kiki. Na mijn studie 
SPH, ben ik na diverse banen in de kinderopvang terechtgekomen. Inmiddels werk ik ruim zeven jaar 

als pedagogisch medewerkster. 
Werken met kinderen is mijn passie, maar ik miste in  
mijn werk als pedagogisch medewerkster iets. Ik wilde meer  
doen, meer bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, ze 
kansen geven om zich zo goed mogelijk te ontplooien. Enkele 
jaren geleden begon het bij mij al te kriebelen; zou werken in 
het basisonderwijs iets voor mij zijn? Maar ja, met een huis en 
een gezin was het geen optie om mijn baan op te zeggen en te 
gaan studeren.  
Inmiddels heb ik het geluk gehad om, naast mijn huidige baan, 

met een zij-instroomtraject voor het basisonderwijs te mogen starten. Stagelopen is een onderdeel 
van dit traject en voor dit gedeelte ben ik bij De Bron terechtgekomen. Ik vond het best spannend om 
te starten, maar ik heb me vanaf het eerste moment welkom gevoeld. Groep 6 is mijn stagegroep en 
daar heb ik het ontzettend naar mijn zin. Maar ja, dat kan ook eigenlijk niet anders met zulke toppers 
van kinderen en natuurlijk juf Wilma, van wie ik ontzettend veel kan leren! Ik ben er in ieder geval tot 
eind juni op de woensdagen. Dus wellicht tot dan! 
 
Groetjes, 
Barbara 
 
Even voorstellen: Rob van de Hoven 
 
Mijn naam is Rob en ik ben 36 jaar. 
Ik loop sinds begin maart op dinsdag (en af en toe op vrijdag) stage in groep 4 bij juf Esther en juf 
Pien. Ik doe dit in het kader van een zijinstroom- traject. Deze stage is bedoeld om te ervaren hoe het 
is om voor de klas te staan en te onderzoeken of ik geschikt ben voor het onderwijs.  



Mijn gevoel om de overstap naar het onderwijs te maken is de afgelopen weken alleen maar 
versterkt, met dank aan de kinderen van groep 4 en de warme ontvangst op school.  
Momenteel werk ik als therapeut in de specialistische GGZ en werk ik met kinderen en jong 
volwassenen met een autisme spectrum stoornis.  
Daarnaast besteed ik graag veel tijd met mijn gezin, in onze groentetuin en met sporten.  
Mocht u over mijn stage of andere zaken vragen hebben, dan ben ik op dinsdag te vinden in groep 4. 

 
Nieuwe leerlingen  
Afgelopen week verwelkomden we in groep 5 van juf Nathalie en juf Angela Rimaz van Venrooij. We 
wensen jou een hele fijne schooltijd bij ons Rimaz! 

 
Poets- en ramenzeemouders bedankt!  
Dinsdagavond waren er weer veel ouders present om de klaslokalen een grondige beurt te geven. In 
de dagen er voor zeemden drie moeders de ramen die hoognodig weer eens gedaan moesten 
worden. Dankjulliewel allemaal! 

 
Leerlingen in actie voor kunstgras voetbalveld 
Zoals u misschien al op Facebook heeft gezien, zijn de 
leerlingenraden van De Merlijn en ons zich aan het 
inzetten voor een kunstgras voetbalveld in het park 
achter beide scholen. Afgelopen woensdag mochten Stan 
en Ruben uit groep 8 samen met twee leerlingen van De 
Merlijn hun plannen aan de Bewonersadviesgroep (BAG) 
presenteren. Er wordt op gekoerst om het kunstgras 
voetbalveld op woensdag 22 mei te openen. We houden 
u op de hoogte van het vervolg! 

 
Terugblik open dag 
We mochten afgelopen woensdag op onze open dag zes nieuwe gezinnen ontvangen. Tess, Lynn, 
Hidde en Valerie bedankt voor jullie enthousiaste rondleidingen en de OR dank voor jullie 
ondersteuning! 
 

Koningsspelen weer een succes! 
Vandaag hadden we bij OSS Volo weer heel sportieve en gezellige 
Koningsspelen! OR, andere hulpouders, stagiaires en teamleden bedankt 
voor jullie geweldige hulp! Verder willen we in het bijzonder Michiel Kroes 
bedanken. Hij heeft juf Abke de afgelopen jaren steeds geholpen met de 
voorbereidingen en op de dag zelf. Omdat zijn dochter Lynn in groep 8 zit 
en dit jaar dus van school gaat 
willen we hem hier even 
speciaal in het zonnetje zetten. 
Michiel, super bedankt voor 
jouw fantastische inzet! 
We hopen van harte dat er een 
opvolger voor Michiel komt! 

Dus bij deze alvast een oproep voor volgend schooljaar. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij juf Abke. 
 

Eindtoets groep 8  
Aanstaande dinsdag 16 april en woensdag 17 april gaan onze kanjers van groep 8 de DIA-eindtoets  
 



maken. Zullen we daarom dan allemaal extra zachtjes doen op de gang?! Veel succes en plezier  
allemaal! 
 

Afronding entreetoets groep 7  
Onze leerlingen van groep 7 hebben er al een aantal onderdelen van de Entreetoets op zitten. 
Aanstaande donderdag 18 april ronden ze de toets af. Dus het is fijn als iedereen ook dan zachtjes  
op de gang is! Succes en veel plezier toppers van groep 7! 
 

Paasviering 
We vieren Pasen dit jaar op donderdag 18 april. Dit doen we deze 
keer ’s middags, omdat groep 7 ’s ochtends Entreetoets heeft. 
Mede vanwege de middagviering, is er dit jaar geen Paasontbijt. 
Wel is er voor alle groepen een viering en gaan we ook nog 
buiten paaseieren zoeken. We hopen dus op goed weer volgende 
week donderdag! 
 

 

Praktisch verkeersexamen groep 7  
De kinderen van groep 7 doen donderdag 9 mei hun praktisch verkeersexamen. Vorige week 
maakten ze al het schriftelijk verkeersexamen. Succes en voorzichtig allemaal de 9e! 
 

ANWB Streetwise  
Op vrijdag 10 mei komt er van 08.30 uur tot 12 uur een spannend verkeersprogramma bij ons op 
school! ANWB Streetwise komt onze leerlingen dan door het oefenen met praktijksituaties beter met 
het huidige verkeer leren omgaan.  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen.  
 
Bij ‘Toet toet’ leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen ze het 
veilig oversteken. Daarnaast gaan ze oefenen met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  
 
Tijdens ‘Blik en klik’ leren de groepen 3 en 4 in een gymzaal in De Schans over veilig oversteken. Ook 
gaan ze het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van een kinderzitje in de 
auto oefenen. Dit doen ze met een spannende gele elektroauto! 
 
Bij ‘Hallo auto’ leren 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 mogen 
plaatsnemen op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mogen dan zelf remmen. Ook komen 
het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger in deze les aan bod. 
 
Bij ‘Trapvaardig’ trainen de groepen 7 en 8 
op het schoolplein in praktische 
fietsvaardigheid. De kinderen gaan over een 
uitdagend parcours fietsen en ze trainen 
moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met 
een zware rugzak op, zodat ze beter 
voorbereid zijn op het straks zelfstandig 
naar de middelbare school fietsen. 
 

Vrijdag 7 juni feest vanwege 30-jarig jubileum 
Speciaal voor nieuwe ouders en ter herinnering voor alle anderen: we vieren vrijdag 7 juni samen 
met De Vuilnismannen op muzikale wijze ons 30-jarig jubileum! We sluiten de ochtend af met een 



knallend optreden voor ouders, opa, oma’s en andere belangstellenden. Verdere informatie volgt na 
de vakantie, maar we adviseren we u om vrijdag 7 juni nu alvast in uw agenda te reserveren! 
 

Aanspreken met juf en meester 
We hebben jaren geleden met elkaar afgesproken dat de kinderen ons aanspreken met juf en 
meester. Helaas gebeurt dit niet altijd meer. Het zou fijn zijn als ook u uw kind(eren) nog eens aan 
onze afspraak herinnert en u uw kind(eren) zo nodig corrigeert. Dankt alvast voor uw medewerking! 
 

Parkeren in vakken veiliger  
Er wordt nog regelmatig fout geparkeerd. Hier hebben anderen last van en het brengt voor de 
kinderen en u gevaarlijke verkeerssituaties teweeg. Dus als u met de auto komt, kom dan ruim op tijd 
en parkeer uw auto in één van de parkeervakken. Nog liever zien we dat u te voet of met de fiets 
komt! Ook namens alle kinderen hartelijk bedankt alvast voor uw medewerking! 
 

Nieuwe schoolshirts! 
Onze nieuwe schoolshirts zijn klaar! Ze zien er supermooi uit en zijn gemaakt van heerlijk zittend 
materiaal. OR bedankt voor jullie inspanningen hiervoor en jullie financiering! Ook dank aan sponsor 
Rako-Printing! De kinderen krijgen volgende week de oude shirts mee naar huis. Die mogen ze 
houden. 

 

Gevonden kleding en andere voorwerpen 
De wasmand met gevonden kleding en het bakje met gevonden 
voorwerpen zijn inmiddels geleegd, maar we kunnen ons niet 
voorstellen dat niemand nevenstaande sleutels mist… We bewaren 
ze daarom nog tot en met aanstaande donderdag! Daarna gooien we 
ze weg. 

 
 
Graag een gezonde lunch 
Helaas zien onze overblijfkrachten nog regelmatig ongezonde, calorierijke lunches in de trommels 

van de kinderen. We herinneren u er daarom aan dat we graag zien 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.  

 

Tussen de middag naar huis 
Als uw kind vast overblijft of u heeft aangegeven dat uw kind die dag overblijft, dan laten wij uw kind 

alleen naar huis gaan of bij een vriendje of vriendinnetje thuis eten als wij van u een ondertekend 

briefje hebben ontvangen dat dit die dag mag. Dit is geheel conform de TSO-regels die u voor 

akkoord heeft ondertekend. Dus als u uw kind niet wil teleurstellen, denk dan in voorkomende 

gevallen aan het briefje! We hopen dat u begrijpt dat onze overblijfkrachten niet verantwoordelijk 

kunnen zijn voor kinderen die zonder uw expliciete toestemming naar huis of elders gaan.  

 

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

 

 



Traktatie met Babybell 

 

 
Say cheese want Babybell biedt uitkomst. Van konijn tot Ninja en van parapluutje tot gezichtje. Dit 
kleine zachte, ronde kaasje kunt u vrij gemakkelijk tot een lekkere traktatie omtoveren. Combineer 
het kaasje met papier, rietjes, druiven of worteltjes. 
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 

Blacklight badminton op zaterdag 20 april voor jong en oud, 
beginners en gevorderden 
Nog even en dan houdt badmintonvereniging De Maasshuttles in de 
grote zaal van Maaspoort Sport en Events een groot blacklight 
badminton evenement. Dit is in Den Bosch nog nooit eerder 
vertoond! Dus zorg dat u en uw kind(eren) dit unieke evenement niet 
missen! Iedereen mag meedoen: jong en oud, beginners en 
gevorderden! 
 
We maken de hele zaal donker en verlichten die met speciale 
blacklight lampen. De badmintonvelden krijgen reflecterende lijnen  
en ook de shuttles zijn reflecterend. Tevens hebben we reflecterende 
tape die deelnemers op hun (leen)racket kunnen doen. Hiernaast 
adviseren we deelnemers opvallende synthetische kleding aan te 
doen, zodat de anderen u en uw kind(eren) kunnen zien. Hier hebben 

we ook reflecterende schmink voor. Hoe mooier hoe beter ;). 
 
Het blacklight badminton evenement vindt plaats op (Paas)zaterdag 20 april van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Inschrijven kan per uur, dus bijv. van 13.00 uur tot 14.00 uur of van 16.00 uur tot 17.00 uur. De 
locatie is Maaspoort Sport en Events. 
 
Deelname kost €3,00 per persoon. Hiervoor krijgen u en uw kind(eren) een unieke badmintoner-
varing in een prachtige en gezellige omgeving! Hopelijk tot zaterdag de 20e! 
 
Inschrijven kan via www.blacklightbadminton.nl. 
 

Jonger Oranje Talentendag mét scouts van de landskampioen van de Eredivisie 
Donderdag 2 mei 2019, in de meivakantie, is er bij FC Engelen in Den Bosch een Jonger Oranje  

http://www.blacklightbadminton.nl/


Talentendag met scouts van de topclub uit Eindhoven. Uw 
kind beleeft een fantastische voetbaldag waarbij het heel veel 
wedstrijdjes speelt en ook nog eens kans maakt om door de 
huidige landskampioen van de Eredivisie gescout te worden.  
 
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag staat alles in het teken 
van plezier, vriendschap en talent. Uw kind speelt een groot 4 
tegen 4-toernooi waarbij het tegen leeftijdsgenootjes 
voetbalt, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maakt en wordt 
bekeken en beoordeeld door scouts van de profclub uit 
Eindhoven. Uw kind krijgt de kans om een droom te 
verwezenlijken: gescout worden door de kampioen van de 
Eredivisie en/of een plek verdienen in de Jonger Oranje 
Regioselectie. 
 
De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje 
Talentendag de beste spelers voor de drie Jonger Oranje 
Regioselecties ‘Den Bosch’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 
(2011, 2012 en 2013), Onder 11 (2009 en 2010) en Onder 13 (2007 en 2008). Zij gaan aan het einde 
van het seizoen meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals. Daar worden door scouts van alle negen 
partnerclubs van Jonger Oranje de drie officiële Jonger Oranje teams geselecteerd. Deze 
talententeams spelen in het seizoen daarna tegen profclubs uit het binnen- en buitenland. Zo 
speelde Jonger Oranje afgelopen seizoen oefenwedstrijden tegen AZ, Borussia Dortmund en 
Liverpool. 
 
Voor meer informatie en inschrijven zie: wwww.jongeroranje.nl. 
 

Cursus Gigapizzeria, computervaardigheden voor kinderen 
Op vrijdag 10 mei start om 15.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Schans 
de cursus Gigapizzeria. Als eigenaar van een nieuw te openen Italiaans 
restaurant gaan kinderen spelenderwijs aan de slag met Gmail, Word en 
veilig internetten. Ze leren e-mailen (met bijlagen), de mailtjes overzichtelijk 
opslaan en tekstverwerken in Word, met daarbij aandacht voor o.a. pagina-
opmaak, tabellen en afbeeldingen. Tevens wordt er veel aandacht besteed 
aan veilig internetten en social media. Uw kind kan zich na deze cursus goed 
‘digitaal’ redden in de brugklas! De cursus bestaat uit vijf lessen van 60 

minuten en de kosten bedragen € 77,50. Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
www.tiepiesss.nl/gigapizzeria. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Carmen van Tiepiesss. 
Carmen is bereikbaar via 06-50498986. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 10 mei 2019 

wwww.jongeroranje.nl
http://www.tiepiesss.nl/gigapizzeria

