
 

 

 

 
12 juni 2020 
 
 

Nieuwe groepsbemensing en indeling  
We zijn hard aan het werk om de nieuwe groepsbemensing en indeling voor het nieuwe schooljaar 
rond te krijgen. We hopen u volgende week vrijdag 19 juni via een extra editie van de InformatieBron 
over de uitkomsten te kunnen informeren. 

 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de komende twee weken gaan alle groepen terugblikken op de vijf Kwinkslagen van dit jaar. 

 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 6 en adviesgesprekken groep 7 vanaf maandag 15 juni 
Voor degen die één van de komende weken een afspraak voor een voortgangsgesprek of een 
adviesgesprek hebben onderstaand nog een keer ter herinnering de vijfde en zesde algemene 
gedragsregel: 

 Blijf thuis als je zelf milde verkoudheidsklachten hebt, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest en/of verhoging. Kom pas de school in als je 24 uur klachtenvrij bent. 
Als je zeker weet dat je niest of een loopneus hebt door hooikoorts, mag je wel naar school. 

 Blijf ook thuis als één van je huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts heeft (38 graden 
Celsius of hoger). Kom pas weer de school in als iedereen 24 uur klachtenvrij is.  

We vragen u vriendelijk bovenstaande regels na te leven. Mocht u vanwege verkoudheidsklachten of 
klachten of koorts van één van uw huisgenoten niet kunnen komen, dam maakt de leerkracht graag 
een andere afspraak met u.  
Verder vragen we vriendelijk om buiten voor de klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en 
de klas via de klassendeur te betreden. Dank alvast voor uw medewerking! 
  

Gedragsregels voor de kinderen 
Ook voor de kinderen gelden o.a. bovenstaande gedragsregels. Dus als één van uw kinderen 
verkoudheidsklachten heeft, maar geen koorts (38 graden Celsius of hoger), dan mag uw andere 
kind gewoon naar school.   
 

Toestemming schoolfotograaf woensdag 17 juni 
Zoals u weet, komt aanstaande woensdag schoolfotograaf Angela Haas van elke groep groepsfoto’s 
maken. Ook komt Angela dan foto’s maken voor onze website, onze schoolgids, ons OuderABC en 
onze Powerpointpresentatie voor nieuwe ouders. We verzoeken daarom de ouders/verzorgers die 
afgelopen twee weken van ons het (herinnerings)formulier ‘Toestemming publicatie foto’s en video’s 
2019/2020’ hebben ontvangen om dit uiterlijk aanstaande maandag ingevuld aan hun kinderen mee 
te geven. Als we uw formulier niet tijdig ontvangen, kan uw kind aanstaande woensdag niet op de 
groepsfoto. We gaan er van uit dat u dit begrijpt. 
 

Studiedag dinsdag 23 juni 
De in de kalender en Schoudercom aangekondigde studiedag van dinsdag 23 juni gaat gewoon door. 
De kinderen zijn deze dag vrij. Wij gaan ons o.a. verdiepen in het onderwerp hoogbegaafdheid. 

 



Musical- en afscheidsavond groep 8 
Het is ons gelukt om een hele mooie locatie te vinden waar groep 8 de musical kan opvoeren! We 
gaan vrijdagavond 3 juli naar een echt theater: Perron-3 in Rosmalen! Hier kunnen alle ouders van 
groep 8 én alle teamleden op veilige afstand van elkaar de musical bekijken en waarschijnlijk kunnen 
ook de oudere broers en zussen van de kinderen nog mee. Na een korte pauze, nemen we in Perron-
3 ook nog van onze kanjers van groep 8 persoonlijk afscheid.  
We zorgen uiteraard met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen dat in Perrron-3 alles van het begin 
tot het eind veilig verloopt, ook de aankomst en het vertrek daar. Vanwege diezelfde richtlijnen is het 
helaas niet mogelijk om na afloop nog gezellig met elkaar te borrelen. Dit vinden we erg jammer, 
maar we zijn al heel blij dat het ons onder de huidige omstandigheden gelukt is om de musical en 
afscheidsavond zo feestelijk te kunnen laten doorgaan. Met dank aan de gemeente die de helft van 
de locatiekosten voor haar rekening neemt! Dit omdat de wethouder het belangrijk vindt dat 
leerlingen de kans krijgen om op een fijne manier afscheid te nemen en met een positief gevoel de 
vakantie ingaan en overstappen naar het vervolgonderwijs.  
De ouders van groep 8 ontvangen later nog een persoonlijke uitnodiging met verdere informatie. 

 
Vakanties en vrije dagen 2020/2021 
Bijgaand treft u nogmaals het definitieve overzicht van de vakanties en vrije dagen in het nieuwe 
schooljaar aan. Er is niets gewijzigd; we hebben op verzoek van een aantal van u alleen iets 
duidelijker aangegeven dat de adviesvakantie ook onze vakantie is en dat de groene dagen 
studiedagen zijn. 

 
Aanmelding TSO 2020/2021 
In de hoop dat we volgend schooljaar weer onze gebruikelijke schooltijden kunnen gaan hanteren, 
ontvangt u binnenkort weer een link voor de aanmelding voor de TSO voor volgend schooljaar. Zou u 
zo vriendelijk willen zijn om uw kinderen snel voor de TSO aan te melden? Dan kunnen we voor 
volgend schooljaar weer tijdig een goede bezetting van onze overblijfkrachten gaan regelen! Hartelijk 
dank alvast voor uw medewerking! 
 

Inventarisatie hulpouders 2020/2021 
We gaan ook binnenkort weer inventariseren wie volgend schooljaar waarbij wil helpen, er van 
uitgaande dat het op enig moment weer veilig is dat ouders in school komen. Het zou fijn zijn als we 
ook deze antwoordformulieren weer snel van u retour zouden mogen ontvangen, zodat we ook alle 
hulpouders weer op tijd kunnen inroosteren. Bedankt alvast voor uw hulp! 

 
Nieuwe jeugdverpleegkundige  
We hebben een nieuwe jeugdverpleegkundige. Onderstaand stelt zij zich aan u voor. 

Beste ouders, 
 
Mijn naam is Mariana Jonas. Na een stageperiode van één jaar bij 
de GGD, werk ik nu al bijna één jaar als jeugdverpleegkundige op 
het consultatiebureau Maaspoort. Daarnaast ben ik sinds kort de 
jeugdverpleegkundige die aan de Bron gekoppeld is.  
 
Maar het consultatiebureau is toch alleen voor baby’tjes en 
vaccinaties? Dat denken veel ouders, maar dat klopt niet! Wij 
bieden ondersteuning bij de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 
jaar. Met welke vragen kan ik bij een jeugdverpleegkundige 

terecht? Met al uw vragen omtrent uw opgroeiend kind! Over voeding, slapen, gezondheid, gedrag, 
pesten, uw thuissituatie, de ontwikkeling, dus overal waar u een vraag over kunt hebben. Kan ik u niet 
verder helpen met uw vragen? Dan verwijs ik u graag door naar de juiste personen. 



 
Ik ben altijd bereid om bij u thuis op bezoek te komen om dingen te bespreken of even telefonisch te 
sparren. Dus als u vragen heeft of als u ergens tegen aanloopt, benader mij dan gerust! Ik ben 
bereikbaar via m.jonas@ggdhvb.nl en 06 – 58 08 95 54.  
Als u belt is er een grote kans dat ik in een overleg zit, een consult heb of bij iemand thuis ben. Dus u 
kunt het beste een Whatsapp sturen, zodat we een afspraak kunnen maken. Op deze manier ben ik 
het makkelijkst bereikbaar en reageer ik het snelst! Eventjes heen en weer Whatsappen om dingen 
kort te bespreken vind ik ook geen probleem! 
 
Ik kijk er naar uit om als jeugdverpleegkundige bij De Bron te mogen werken en misschien tot ooit! 

 
De Ouderraad (OR) zoekt nieuwe leden 
De OR is het bestuur van de Oudervereniging van De Bron en bestaat uit 11 ouders; de OR wordt 
ondersteund door twee leerkrachten.  
Aan het eind van dit schooljaar verlaten twee leden de OR omdat hun (jongste) kind naar de 
middelbare school gaat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor twee nieuwe leden. Er zijn al ouders die 
hebben aangegeven dat ze belangstelling hebben, maar we willen alle ouders de kans geven te 
reageren. 
Dus:  

 Heeft u nog wat vrije tijd over?  

 Vindt u het interessant om wat meer te weten te komen over het reilen en zeilen van school en 
een kijkje achter de schermen te krijgen? 

 Vindt u het gezellig om andere ouders beter te leren kennen? 

 Vindt u het leuk om bij te dragen aan de volgende taken:  
 het mee organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, het 

creaproject, De Bron's got talent, de Koningsspelen, de schoolreisjes, het kamp voor groep 8 
en de goede doelenactie;  

 het ondersteuning bieden bij niet-onderwijszaken zoals de introductie van nieuwe ouders en 
kinderen, de periodieke luizencontroles, het versieren van de school, het beheren van de 
EHBO-dozen en schoolshirts;  

 het behartigen van de gezamenlijke belangen van de ouders, zowel door gesprekken met de 
directie als door het organiseren van thema-avonden; 

 het geven van advies aan de medezeggenschapsraad (MR) in beleidszaken die de 
gezamenlijke belangen van ouders raken, bijvoorbeeld als het gaat om vakantieplanning en 
schooltijden.  

Aarzel dan niet, want de OR is leuk, gezellig en boeiend en kost u maar een beperkte hoeveelheid 
tijd! We verwachten u wel regelmatig op onze ongeveer acht avondvergaderingen per schooljaar, 
maar verder geeft u zelf aan bij welke activiteiten u wel of niet wilt ondersteunen.  
Belangstelling? Neemt u dan snel contact op met de OR via ov@bsdebron.nl.  
We maken graag een afspraak! 

 
Gezond tussendoortje voor thuis 
We hebben besloten de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig te laten vervallen, omdat de kinderen 
vanwege het Coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals 
een waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol. Deze keer een tip 
voor een lekker gezond tussendoortje thuis.  
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Aardbei/yoghurt ijsjes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit heeft u nodig: 

 een blender 

 ijslollyvormpjes 

 200 ml yoghurt 

 200 gram aardbeien 

 1 banaan. 
 
En zo maakt u het: 

 giet de yoghurt in een blender 

 snij de kroontjes van de aardbeien, leg vier aardbeien apart en stop de rest in de blender 

 pel de banaan, stop deze in de blender en mix het geheel goed 

 snij de overgebleven aardbeien in kleine stukjes en roer ze door de smoothie 

 giet de smoothie in de ijslollyvormpjes, zorg dat ze niet overstromen 

 prik de stokjes erin en maak de bovenkant schoon 

 zet de vormpjes minimaal vijf uur in de vriezer  

 haal de ijsjes uit de vriezer als u ze wil gaan eten, giet warm water over de vormpjes (maar niet 
aan de bovenkant) of zet de vormpjes kort in een schaal met warm water, u kunt uw 
zelfgemaakte ijsjes er nu zo uit halen. 

 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 26 juni 2020 


