
 

 

 

 
13 december 2019 
 

 

We hebben nog een week te gaan, 

maar we wensen u nu alvast een 

goeie vakantie, fijne feestdagen en 

een heel gezond en gelukkig 2020!  

 
Mutaties leerlingen 
We nemen eind volgende week vanwege verhuizing naar Vlijmen helaas afscheid van Nola uit groep 
1/2a. Gelukkig hebben we er ook weer drie nieuwe leerlingen bij! In groep 1/2a startte Julien vorige 
week en in groep 1/2b begonnen Jesse en Sophia. We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons! 

 
Opening zebrapad 
Vanochtend opende wijkagent Roy Otten het nieuwe zebrapad 
aan de Troelstradreef. Dit deed hij in het bijzijn van onze 
leerlingen van groep 5, leerlingen van De Merlijn en 
initiatiefnemer Alex Tiebosch, de vader van Luuk uit groep 1/2b bij 
ons op school. Roy besprak vooraf met de kinderen hoe ze een 
zebrapad veilig 
kunnen gebruiken. 
Zo ontdekten de 

kinderen dat tijdens het oversteken goed oogcontact 
met de automobilist belangrijk is! Roy had ook nog 
een tip voor de ouders: “Brengt u uw kind met de auto 
naar school, parkeer uw auto dan op de parkeerplaats 
achter De Schans. Loop daarna via het zebrapad met 
uw kind naar school. Dit is veiliger en geeft de 
omwonenden van de scholen minder overlast. Nog 
beter is het natuurlijk om op de fiets of te voet naar 
school te komen.” Samen voor een veilige wijk! 
 

Nogmaals kerstviering donderdag 19 december  
Nog even voor de zekerheid: we hebben aanstaande donderdag ook ’s middags school! De kinderen 
die vast of incidenteel op donderdag overblijven, kunnen ook nu overblijven. Hier zijn voor u geen 
kosten aan verbonden; de TSO betaalt de overblijfkrachten die dag uit haar reserves. We hebben 
BSO het Kinderspeelkasteel al laten weten dat we toch ook ’s middags school hebben, omdat deze 



BSO tot ons Kindcentrum behoort. Mocht uw kind naar een andere BSO gaan, dan vragen we u om 
de gewijzigde schooltijd even zelf door te geven. Dank alvast voor uw medewerking! 
 
We starten donderdag met een kerstontbijt. Onderstaand even een paar dingen hierover op een rij: 

 er hangt bij de deur van iedere klas een intekenlijst, 
waarop u kunt aangeven wat uw kind maakt 

 het is de bedoeling dat ieder kind één ‘gerechtje’ 
voor vijf kinderen maakt (als uw kind bijvoorbeeld 
een gekookt eitje maakt, dan maakt het dus vijf 
eitjes) 

 we vragen u om uw kind een bord, beker en bestek 
(voorzien van naam) mee te geven en dit in een 
plastic tas te doen; dan kan de vuile vaat na het eten 
daarin weer mee naar huis 

 de kinderen krijgen van de ouderraad tijdens het kerstontbijt drinken en later op de dag nog iets 
lekkers (een kerstkransje o.i.d.) 

 de kinderen hoeven geen groente of fruit voor de kleine pauze mee; de ervaring leert dat de 
meeste kinderen na het ontbijt hun buikje zo vol hebben dat ze geen tienuurtje meer hoeven en 
er voor de enkeling die wel nog iets wil er nog genoeg over is.  

 
Na het ontbijt hebben we samen een kerstviering. Deze wordt verzorgd door de leerlingen van groep 
8, samen met vier kinderen van groep 7. Ze gaan voor de onderbouw en de bovenbouw een 
kerstmusical opvoeren.  
 

Gratis meubilair  
We hebben weer enkele kasten in de aanbieding! Een paar hiervan staan al in het speellokaal. U kunt 
deze kasten van maandag tot en met donderdag bekijken en ophalen. Verder gebruiken we 
aanstaande donderdag voor het laatst onze tafels en stoelen voor de kinderen. U mag daarom 
donderdag om 15.00 uur de tafel en stoel van uw kind mee naar huis nemen. Het is ook mogelijk om 
extra tafels en stoelen mee te nemen!  Grijp dus donderdag uw kans! 

 
Kinderen vrijdag 20 december vrij, team zoekt nog extra hulp! 
Op vrijdag 20 december zijn de kinderen vrij. Dit omdat we op dan (én op vrijdag 3 januari) de school 
gaan inrichten met ons nieuwe meubilair en alles gaan ophangen wat opgehangen moet worden. We 
kunnen beide dagen veel hulp gebruiken bij het in elkaar zetten van o.a. Ikeakasten en het ophangen 
van dingen. Het zou daarom fijn zijn als ouders ons op één of beide dagen (eventueel een deel van de 
dag) zouden kunnen komen helpen! Mocht u tijd en zin hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Nicolle de Boer. Zij is bereikbaar via Schoudercom en n.deboer@bsdebron.nl.  
  

Herinnering: maandag 6 januari opening 2020 in vernieuwde school 
Hierbij nodigen we u nogmaals uit om op maandag 6 januari met de kinderen en ons in onze 
vernieuwde school het nieuwe jaar 2020 te openen. De kinderen en u kunnen dan van 8.20 uur tot 9 
uur de nieuwe inrichting bekijken. Ook kunt u dan genieten van koffie, thee en wat lekkers.  
We starten om 9.00 uur met de lessen voor de kinderen. De receptie voor ouders eindigt om 09.15 
uur. 
 

Nogmaals: woensdag 5 februari verbouwingsopening 
Op woensdag 5 februari stellen we De Bron ook open voor andere belangstellenden. De Bron zal dan 
feestelijk worden heropend. Ook u bent hierbij natuurlijk van harte welkom! De uitnodiging volgt! 

 
 



Groep 8 in actie voor KiKa (Kinderen Kankervrij) 
Zoals u weet, zet De Bron zich dit schooljaar in voor Kika. Groep 8 is daarom de afgelopen periode 

bezig geweest om activiteiten te bedenken en uit 
te werken om voor KiKa geld in te zamelen.  
Zo gaan we het hele schooljaar € 1 doneren voor 
iedere keer dat we geld verdienen met oppassen. 
Daarnaast proberen we aankomende week, tot 
en met woensdag 18 december, zo veel mogelijk 
plastic statiegeldflessen te verzamelen. Helpt u 
mee?! We hebben in ons lokaal een grote bak 
staan waar we alle flessen in verzamelen. 
Woensdag 18 december gaan we deze bak legen 
en de flessen inleveren bij een supermarkt. Dus 
verzamel de komende dagen zoveel mogelijk 
flessen en breng deze naar groep 8! 
Als klap op de vuurpijl willen we in 2020 zorgen 

voor fris gewassen auto’s! Dus is uw eigen auto, die van uw buurman, vrienden of familieleden na de 
feestdagen toe aan een wasbeurt dan is dit dé kans. 
Op woensdag 8 januari van 12.00 uur tot 14.00 uur en donderdag 9 januari van 14.30 uur tot 16.00 
uur staat groep 8 klaar om tegen een kleine donatie (van binnen en buiten) grondig auto’s te 
poetsen. We toveren dan de parkeerplaats naast het Kinderspeelkasteel (aan de Zilverpopulier) om 
in een autowasstraat. Reserveren is niet nodig, kom gewoon langs. U kunt niet pinnen. ;-) 
Alle geld dat we met deze acties ophalen, komt direct ten goede aan Kika. 
We gaan er vol voor en hopen op uw medewerking! 
Alvast hartelijk dank namens groep 8! 
 

Herinnering invullen tevredenheidsonderzoek 
Vorige week dinsdag vroegen we u via Schoudercom om de oudervragenlijst voor de Kind Centrum 
Monitor in te vullen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan zouden we het erg waarderen als u dit 
alsnog zou willen doen! U kunt de vragenlijst nog tot woensdag 25 december invullen. Hoe meer 
respons, hoe fijner! Hierbij nogmaals de link: http://edudat.kcm-2019-q4-ouders-
leijestroom.sgizmo.com/s3/ . 

 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de komende twee weken gaat de onderbouw werken aan het thema ‘Wat is een vriend?’, bij de 
midden- en bovenbouw staat het thema ‘Vriendschap’ centraal. 

 
Gevonden kleding  
We willen het nieuwe jaar graag zo opgeruimd mogelijk beginnen en daar hoort ook een lege 
wasmand voor gevonden kleding bij. Deze puilt nu helaas weer uit. We adviseren u daarom komende 
week even te kijken of er kleding van uw kind(eren) in zit en die dan mee naar huis te nemen. De 
kleding die donderdag 19 december niet is opgehaald, schenken we aan een goed doel. We gaan er 
van uit dat u hier begrip voor heeft! 

 
Nog steeds gezocht: nieuwe vaste overblijfkracht voor groep 4 
Helaas is één van onze vaste overblijfkrachten van groep 4 onlangs om privéredenen gestopt. We zijn 
daarom op zoek naar een nieuwe vaste overblijfkracht voor groep 4, die samen met een andere 
overblijfkracht het overblijven wil begeleiden. 
 
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht? 

 dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt 
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 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 onze TSO-coördinator, Francis Coense. Francis is 
bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 

 
Gezonde traktaties 
We zien heel graag gezonde traktaties, ook voor het team! Daarom onderstaand weer een tip  
 

Pinguins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dit heeft u nodig: 

 doosjes rozijnen 

 zwart papier om lijfjes te maken 

 wit papier om ovale buikjes uit te knippen 

 oranje papier om snavels uit te knippen (en eventueel nog voetjes) 

 oogjes (o.a. te koop bij knutselwinkel) 

 piepschuim om ijsschotsen te maken 

 lijm. 
 
Zo maakt u het: 

 alles één keer uitknippen  
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 dit als sjabloon gebruiken voor de rest 

 de pinguins plakken 

 de oogjes er op plakken 

 het piepschuim in stukken snijden 

 de pinguins op de stukken piepschuim plakken. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 10 januari 2020 
 


