
 
12 februari 2020 
 
We wensen u allemaal een heerlijke, gezonde voorjaarsvakantie toe! Onderstaand ons laatste 
nieuws. 
 
Nieuwe leerlingen 
Door de sluiting hebben we eerder nog geen foto’s op school van Sara uit 1/2a en van Aiden en Lejla 
uit 1/2b kunnen publiceren. Die van Aiden en Lejla treft u daarom alsnog onderstaand aan; die van 
Sara plaatsen we vanwege ziekte in de volgende nieuwsbrief.  
Inmiddels is er in groep 1/2a van juf Daisy en juf Erna nog een nieuwe leerling gestart: Daan. Van 
harte welkom Daan! We wensen ook jou een hele leuke schooltijd bij ons! 

         Daan, 1/2a         Aiden, 1/2b                  Lejla, 1/2b  
  

Bossche Voorleeskampioenschappen 
Onze schoolvoorleeskampioen Eline uit groep 7 heeft tijdens de sluiting hard geoefend voor haar 
deelname aan de Bossche Voorleeskampioenschappen. Dit deed ze ook een keer online voor de klas, 
die haar toen na afloop veel succes heeft gewenst. Helaas waren er dit jaar geen fysieke Bossche 
Voorleeskampioenschappen; Eline moest een filmpje insturen. Dat werd samen met de andere 
ingezonden filmpjes door een jury beoordeeld. Eline heeft het top gedaan, maar is helaas geen 
Bossche kampioen geworden. 
 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
Afgelopen week hebben alle groepen aan het thema ‘rust zoeken in/bij jezelf’ gewerkt. Hier gaan ze 
in de week na de vakantie mee verder. Bijgaand vindt u voor thuis de bijbehorende Kwinkslag ‘De 
zelfontspanner’. Geef ‘m een opvallend plekje in uw huis, bijvoorbeeld op de koelkast! 
 
Tienminuten- en voortgangsgesprekken 
Vanaf maandag 22 februari tot en met vrijdag 12 maart zijn voor groep 1 tot en met 3 de verplaatste 
tienminutengesprekken en voor groep 4 tot en met 7 de voortgangsgesprekken. Alle gesprekken zijn 
online en facultatief. De tienminutengesprekken duren 10 minuten en zijn zonder kind, de 
voortgangsgesprekken duren 15 minuten en zijn met kind.  
 
Als u behoefte heeft aan een tienminuten- of voortgangsgesprek, dan kunt u hier vanaf vanmiddag 
16.00 uur tot en met vrijdag 19 februari 16.00 uur in Schoudercom een tijd voor reserveren. De 



leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn. Er staat telkens vijf minuten extra gepland 
die de leerkracht gebruikt om een en ander administratief te verwerken. 

 
U kunt inloggen via het Google-account van uw kind. Hier staat een link klaar voor de tussentijdse 
gesprekken. Het gaat om de link groep12agesprek, groep12bgesprek, groep3gesprek enz..  
 
We verzoeken u vriendelijk om precies op tijd in te loggen, want als u te vroeg inlogt komt u in het 
gesprek dat dan nog bezig is of stoort u de leerkracht tijdens het verwerken van dat gesprek. 
 
Reminder studiedag 
Ter herinnering: we hebben de studiedag van vandaag verplaatst naar vrijdag 30 april. Verandert u 
dit nog even in onze kalender en in uw agenda?!  
 
Cultuurproject 
We hadden voor woensdag 24 februari de opening van ons cultuurproject op het programma staan 
en voor donderdag 8 april de afsluiting daarvan voor u in het Piersoncollege. Door alle geldende 
coronamaatregelen kan het cultuurproject helaas ook dit schooljaar niet doorgaan. Dit betekent dat 
we de kinderen op donderdag 8 april toch gewoon ‘s middags op school verwachten en we vrijdag 9 
april gewoon om 08.30 uur starten. Wil t u zo vriendelijk zijn om ook dit in de kalender en uw agenda 
te wijzigen? Bedankt alvast! 
 
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. 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. In totaal doen er wereldwijd meer dan 6,5 miljoen leerlingen 
aan de W4Kangoeroewedstrijd mee! 
 
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.  
 
Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op donderdag 18 maart. 
 
De kosten bedragen € 3 per deelnemer en € 5 per duo. Hier hoeft u maar de helft van te betalen, de 
Bron betaalt de andere helft.  
 
Aanmelden kan t/m vrijdag 26 februari bij de eigen leerkracht, door de overhandiging van een 
envelop met daarin € 1,50 voor individuele deelnemers en € 2,50 voor een duo.  
 
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. 

http://www.w4kangoeroe.nl/


Veranderingen in contactgegevens  
Gegevens die u in Schoudercom wijzigt, veranderen niet automatisch mee in onze 
leerlingenadministratie. We vragen u daarom vriendelijk om veranderingen van telefoonnummers, 
mailadressen en woonadressen ook altijd tijdig aan juf Nicolle door te geven. Dan kunnen we u altijd 
bereiken en ook onze administratieve zaken goed regelen. Juf Nicolle is bereikbaar via Schoudercom 
en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Gezonde snack 
Deze keer een tip voor een lekker ontbijtbroodje. Misschien leuk om in de vakantie een keer samen 
met de kinderen te maken?! 
 

Appel-kaneel ontbijtbroodjes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wat heeft u nodig voor 12 broodjes? 
● 1 appel (160 gr) 
● 100 gram havermout 
● 100 gram yoghurt 
● 30 gram honing 
● 2 tl kaneel 
● 40 gram rozijnen 
● mespuntje zout 
● 2 eieren. 

 

Hoe maakt u het? 
● Verwarm de oven voor op 180 graden. 
● Schil de appel en snijd in kleine blokjes of reepjes. 
● Doe de appel, havermout, yoghurt, honing, kaneel, rozijnen en het zout samen in een mengkom 

en schep even om. 
● Klop de eieren los en voeg ze bij de andere ingrediënten. Meng het geheel met een lepel of garde 

tot een gelijkmatige massa. 
● Bekleed een bakplaat met bakpapier. Schep er twaalf, gelijke hoopjes beslag op en vorm ze tot 

mooie rondjes. 
● Zet de broodjes voor 20 minuten in de oven en laat ze afkoelen op een rooster. 

 
 
NIEUWS VAN BUITEN 
 
Huiswerkbegeleiding Farent 
Actieve buurtbewoners in de Maaspoort bieden in samenwerking met Kinderwerk Farent 
huiswerkbegeleiding aan. De huiswerkbegeleiding is gratis en daarom bedoeld voor gezinnen met 
beperkte financiële middelen. In overleg met de Gemeente Den Bosch mogen we maandag 22 

mailto:ennicolle.deboer@stichtingtalentis.nl


februari starten. We hebben 10 plekken beschikbaar en nemen goed de coronaregels in acht. voor 
meer informatie zie bijgaande flyer. 
 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 5 maart 2021 
 


