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Personalia
Onze nieuwe kleuterjuf wordt juf Lizanne Moreira. Onderstaand stelt zij zich aan u voor.

Beste ouders en kinderen,

Mijn naam is Lizanne Moreira. Met veel enthousiasme mag ik jullie

vertellen dat ik het team op De Bron kom versterken. Ik mag aan het werk

in groep 1/2a (op ma en di) en in groep 1/2b (op vr). Voor veel ouders ben

ik al een bekend gezicht. Mijn oudste zoon Noah (6) zit in groep 1/2b en ik

ben ook de klassenouder van die groep.

Tien jaar geleden ben ik als leerkracht begonnen op mijn eigen oude

basisschool in Velserbroek, waar ik ook jaren heb gewoond. In 2013 ben

ik naar het gezellige Den Bosch verhuisd om samen te gaan wonen met

mijn partner Bastijn. Hij heeft vroeger zelf ook op De Bron gezeten. Na

een paar jaar hebben we een huis in de Maaspoort gekocht en niet veel

later zijn onze kinderen geboren. Noah heeft nog een zusje Yune (2) en

een broertje Lyem (3 maanden). Op dit moment ben ik nog heerlijk van

mijn verlof aan het genieten.

Toen ik in Den Bosch kwam wonen heb ik een paar jaar in Everdingen gewerkt in groep 1,2,3 en

daarna een paar jaar in Drunen in groep 1/2. Ik kijk ernaar uit na de vakantie op De Bron aan het

werk te gaan en er met alle ouders, kinderen en collega’s een fijne en leerzame tijd van te maken.

Groetjes,

juf Lizanne

Praktische schoolgids/kalender
Afgelopen vrijdag meldden we u nog dat alle oudste kinderen volgende week weer de praktische
schoolgids/kalender mee naar huis krijgen. We wilden eigenlijk nog één jaar iedereen een papieren
versie meegeven en daarna uit milieuoverwegingen overstappen op een ‘op verzoek systeem’. We
hebben gisteren echter toch besloten om dit jaar al met dit systeem te starten, mede naar aanleiding
van de reacties van sommigen van u. Dit betekent dat we de praktische schoolgids en kalender
uiterlijk volgende week donderdag onder ‘Documenten’ in Schoudercom en op onze site plaatsen en
uw oudste kind geen papieren versie mee naar huis krijgt. Degenen die toch graag een papieren
exemplaar willen, kunnen dit donderdag 22 juli of vrijdag 23 juli bij juf Nicolle of meneer Jo (door hun
kind laten) ophalen. Alle nieuwe ouders krijgen wel een papieren versie, zodat zij wat makkelijker met
de gids en kalender vertrouwd kunnen raken.

Verkoop moestuinproducten
Bij het Kinderspeelkasteel staat een display met producten uit onze moestuin en artikelen verwant
aan de tuin. U kunt hier elke werkdag tot eind augustus van 08.00 uur tot 17.30 uur inkopen doen.
Denk bijvoorbeeld aan aardbeienjam, verse knoflook en snackkomkommers. Het assortiment wisselt.
Zo kunt u binnen twee weken bijvoorbeeld ook bramenjam kopen.

Herinnering aanmelding TSO 2021/2022
Gaat uw kind komend schooljaar gebruik maken van de TSO? Dan vragen we u vriendelijk om



uw kind hiervoor aan te melden, óók als uw kind maar af en toe overblijft en nog een
strippenkaart heeft.

U kunt uw kind opgeven door op onderstaande link naar het TSO-formulier te klikken. Dan vindt u
eerst alle informatie over de TSO, inclusief de nieuwe prijzen, en dan het aanmeldingsformulier.

Als u meerdere kinderen heeft die volgend jaar gaan overblijven, vragen we u vriendelijk de link
meerdere malen te gebruiken. Het is voor onze administratie belangrijk dat we voor elk kind apart
een aanmelding ontvangen.

Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de
vragen  helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de  leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.

U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.

We vragen u het formulier uiterlijk vrijdag 16  juli in te vullen en te versturen.

U kunt hier klikken voor het TSO-aanmeldingsformulier.

Herinnering aanmelding hulpouderschap 2021/2022
We hebben afgelopen weken bekeken bij welke activiteiten we volgend jaar uw hulp weer goed
kunnen gebruiken. Want u bent onmisbaar voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons
onderwijs! Vandaar dus dat we u vragen om komend jaar (weer) hulpouder te worden en door te
geven voor welke ondersteunende activiteiten u beschikbaar bent.

U kunt u opgeven door op onderstaande link naar het hulpouderformulier te klikken. Dan vindt
u eerst algemene informatie over het hulpouderschap en dan het aanmeldingsformulier.

Als u én uw partner (én/of oma of opa) volgend jaar hulp(groot)ouder willen worden, vragen we u
vriendelijk allemaal individueel de link te gebruiken (dus bijv. moeder én vader of moeder én opa).
Dan weten we precies op wie we volgend jaar kunnen rekenen en hoe degene bereikbaar is.

Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de
vragen  helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de  leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.

U ontvangt na het verzenden van uw formulier automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.

We vragen u het formulier uiterlijk vrijdag 16 juli in te vullen en te versturen.

U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier.

Volgende (reguliere) nieuwsbrief vrijdag 23 juli 2021

https://forms.gle/FPBqR1znKfPa6Ygn6
https://forms.gle/dWj9SBWKvJtKau9o7

