
 

 

13 maart 2020 
 

 
We starten deze nieuwsbrief met de update over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Daarna 
volgt ons andere nieuws. 
 
 

Update coronavirus 
 
Noodplan 
Tijdens de persconferentie gisteren is aangegeven dat de scholen open blijven. Zoals u weet, doet De 
Bron hier alles aan, maar ook wij kunnen maar tot zekere hoogte bemensing regelen. De hele situatie 
zorgt immers voor onderbezetting en vervanging is door de grote vraag ernaar nauwelijks 
beschikbaar. 
 
We willen u er daarom op attenderen dat u echt een noodplan paraat moet hebben! Werk daarbij 
samen met andere ouders. Het kan immers zijn dat we uw kind toch op enig moment naar huis 
moeten sturen. We sluiten niet uit dat we u hierover pas op het laatste moment kunnen informeren. 
Wanneer deze situatie zich voordoet kunt u erop vertrouwen dat er geen andere opties meer zijn. 

 
Gelet op het bovenstaande, raden we u sowieso aan om Schoudercom goed in de gaten te houden, 
maar we adviseren u ook om u aan te sluiten bij de groepsapp van ouders, zodat u eventueel ook 
onderling opvang kunt regelen. De groepen 3, 5, 6 en 7 hebben al een groepsapp. Als ouders van de 
andere groepen opgenomen willen worden in een aan te maken groepsapp kunnen ze contact 
opnemen met de klassenouder van die groep. Voor groep 1/2a is dit Linda van de Mortel (de moeder 
van Teun), voor groep 1/2b is dit Lizanne Moreira (de moeder van Noah), voor groep 4 is dit (tijdelijk) 
Sandra Stolzenbach (de moeder van Daan) en voor groep 8 is dit Michelle van de Westelaken (de 
moeder van Sam). U kunt hen via Schoudercom uw naam en mobiele nummer doorgeven. Dan 
voegen zij u toe aan de groepsapp.  
 
Voorts heeft Minister-President Rutte tijdens de persconferentie kenbaar gemaakt dat het belangrijk 
is dat ouders werkzaam in de zorg of in vitale processen niet belemmerd worden in de uitvoer van 
hun werk (denk bijvoorbeeld aan werk in het ziekenhuis, bij de GGD of de politie enz.). Bent ú 
werkzaam in de zorg of in een vitaal proces en kunt u niet naar uw werk omdat u geen opvang kunt 
regelen als uw kind naar huis gestuurd wordt of thuis moet blijven? Laat dit dan via Schoudercom 
aan beide leerkrachten van uw zoon/dochter weten. Dan proberen wij met u een oplossing te 
zoeken. Graag alleen van deze mogelijkheid gebruikmaken wanneer het echt niet anders kan. 
 
Volg RIVM-richtlijnen en beperk uw schoolbezoek 
Nogmaals: kinderen, ouders en anderen die hoesten, niezen, neusverkouden zijn (loopneus), keelpijn 
hebben of koorts, mogen in geen enkel geval naar school komen. Iedereen die met voormelde 
klachten thuis heeft gezeten, mag pas weer de school in als hij/zij 24 uur klachtenvrij is. We vragen u 
om deze richtlijnen van het RIVM strikt op te volgen! 
 
Tevens vragen we alle volwassenen om de toegang tot de school tot een minimum te beperken. Zo 
beperken we de verspreiding onder volwassenen. We willen ook graag ons personeel beschermen! 
 
 
 



Thuis werken leerlingen groep 3 tot en met 8 
Vanwege de richtlijnen van het RIVM, zijn er leerlingen thuis die griepverschijnselen vertonen, maar 
zich niet ziek voelen. Als dit ook voor uw kind(eren) geldt, dan vragen we u om via Schoudercom 
contact op te nemen met de leerkracht. Dan kan deze voor uw kind de weektaak met werkboeken en 
werkbladen bundelen. U kunt het pakketje dan na schooltijd ophalen. Hierdoor proberen we het 
leer-en onderwijsaanbod zo goed mogelijk te continueren.  Er zijn al ouders of broers/zussen die 
afgelopen week al een pakketje voor hebben opgehaald. Bedankt alvast voor uw medewerking! 
We zijn nog aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om digitale oefenstof vanuit Basispoort in te 

zetten. Hier hoort u zo spoedig mogelijk meer over. 
 
Thuis werken kleuters 
Voor kleuters die thuis zijn en zich niet ziek voelen, kunt u denken aan samen een spelletje spelen, 
puzzelen of knutselen. Maar vooral lekker spelen! 
 
Team en continuïteit onderwijs 
Zoals gisteren aangekondigd, waren juf Rilana, juf Wilma en meester Mark er 
vandaag niet. Ook juf Daisy was er niet, omdat zij thuis nodig was voor zorg aan 
zieke gezinsleden. Zij is vervangen door juf Esther. Juf Christa, juf Erna en Juf 
Esther, super bedankt voor jullie extra aanwezigheid vandaag! Juf Christa was er 
zelfs ondanks haar verjaardag vandaag. Echt top!  

 
Kinderen 
Gisteren misten we nog 51 kinderen. Vandaag waren er maar liefst 61 van de 
inmiddels 200 leerlingen niet.  
 
Afgelastingen 
De kinderen van de groepen 3, 4, 7 en 8 zouden volgende week naar het theater gaan, maar alle 
theaters hebben laten weten dat de voorstellingen niet doorgaan. Zo mogelijk worden ze verplaatst. 
Hier horen we later meer over. 
 
Waardering en hulp ouders 

We ontvangen van velen van u veel begrip en waardering voor 
de manier waarop we een en ander oplossen en voor de wijze 
van communicatie. Dit stellen we erg op prijs en doet ons 
goed!  
Ook ontvingen we de afgelopen dagen van verschillende 
ouders het aanbod om daar waar nodig en mogelijk te helpen 
met opvang of anderszins. Ook hier zijn we natuurlijk blij mee! 
We leggen op dit moment een bestand aan van degenen die 

ons eventueel willen helpen, zodat we hen indien nodig kunnen benaderen.  
 
Volgende update 
U ontvangt de update voor maandag uiterlijk aanstaande zondag 15 maart rond 16.00 uur. Mochten 
we eerder nieuws hebben, dan hoort u eerder van ons. Ouders, houd daarom goed Schoudercom in 
de gaten en alle andere lezers van deze nieuwsbrief uw mail! Dit is erg belangrijk nu!  
 
Tot slot 
We wensen alle zieken opnieuw heel veel beterschap! 

 
 
 
 



Nieuwe leerlingen 
We hebben er weer twee nieuwe leerlingen bij: Nina en Lieke. 
Nina is in groep 1/2a van juf Daisy en juf Erna begonnen. Lieke 
startte in groep 1/2b van juf Esther en juf Inge. We wensen 
jullie allebei een hele fijne schooltijd bij ons!  

 
 
Nina       Lieke 
 

 
Spaaropbrengst KiKa 
We hebben vorige week weer in alle klassen de KiKa-spaarvarkentjes geleegd. De totale opbrengst 
van februari was € 7,06, helaas een stuk minder dan de eerder maanden. Dit komt waarschijnlijk 
omdat de maand februari maar een korte maand was. Dit kwam niet alleen door de vakantie, maar 
ook door het pas wat laat tellen van de opbrengst van januari.  
De winnaar van februari is groep 1/2a, met een opbrengst van € 3,85. Gefeliciteerd!  
Naast het bovenstaande totaalbedrag, hebben we in februari gelukkig ook nog € 46 die we 
ontvangen hebben voor ingezamelde lege schrijfwaren naar Kika kunnen overschrijven. 
Spaart u ook deze maand weer mee voor KiKa? Bedankt alvast weer! 
 
Woensdag 18 maart studiedag 
Ter herinnering: we hebben aanstaande woensdag een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

 
WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe  
Aanstaande donderdag doen 53 leerlingen van ons mee aan de WereldWijde Wiskundewedstrijd. 
Heel veel succes en plezier allemaal! 

 
Lentekriebels 
Volgende week is het de Week van de Lentekriebels. Hier besteden we in alle groepen aandacht aan. 
Zie voor meer informatie www.weekvandelentekriebels.nl. 

 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
De komende twee weken gaan alle groepen aan de slag met het thema ‘Kiezen. Met wie houd je 
rekening: ik, jij of allebei?’. 

 
Gezocht: overblijfkrachten voor de dinsdag in groep 4 en 6 én invaloverblijfkrachten  
We zijn voor de groepen 4 en 6 voor de dinsdag op zoek naar een tweede vaste overblijfkracht. 
Hiernaast zoeken we nog extra invaloverblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten ingeval van 
ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit kunnen ouders zijn, maar ook personen uit uw netwerk. 
 
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht? 

 dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt 

 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 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/


 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 de coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, 
Francis Coense. Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 
 

Meedenken met De Bron? De MR zoekt nieuwe leden 
Net als iedere andere school, kent ook De Bron een Medezeggenschapsraad (MR). De MR 
vertegenwoordigt de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel en praat en denkt mee 
over bijna alle zaken die de school en het onderwijs aan de kinderen betreffen. De MR heeft advies- 
en instemmingbevoegdheden over zaken als onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, het 
zorgplan, het aantrekken van nieuw personeel en de wijze waarop het geld besteed wordt.  
 
U bent welkom 
De MR vergadert zo’n 6 à 7 keer per jaar in een ongedwongen en prettige sfeer over diverse 
onderwerpen. De MR-vertegenwoordiging vanuit De Bron bestaat op dit moment uit twee 
leerkrachten en drie ouders. Zowel na dit schooljaar als na volgend schooljaar gaan ouders die op dit 
moment in de MR zitten, de MR verlaten (o.a. omdat hun kinderen naar de middelbare school gaan 
en dan niet meer op De Bron zitten). We zijn daarom op zoek naar nieuwe MR-leden. Lijkt het u leuk 
om mee te denken over diverse beleidskundige en praktische zaken binnen De Bron en denkt u een 
nuttige bijdrage te kunnen leveren? Dan nodigen wij u van harte uit om uzelf aan te melden als 
mogelijk nieuw lid voor de MR door een e-mail te sturen naar mr@bsdebron.nl. U bent ook van harte 
welkom om één of meerdere van onze vergaderingen bij te wonen om eens te kijken of het mogelijk 
iets voor u zou kunnen zijn om in de MR zitting te nemen. 
 
Uw opmerkingen, zorgen en vragen zijn ook welkom 
Heeft u als ouder bepaalde zorgen, vragen of opmerkingen met betrekking tot bovengenoemde 
zaken op De Bron, spreek dan gerust op school één van de MR-leden aan; vanuit de oudergeleding 
zijn dit Matty van Sloten (moeder Benthe uit groep 5), Annelies Polderman (moeder Lotte uit groep 
8) en Hennie Smit (moeder van Floris uit groep 7) en vanuit het docententeam juf Elisabeth en 
meester Mark. U kunt ook o.v.v. uw telefoonnummer e-mailen naar mr@bsdebron.nl. Dan neemt 
één van de MR-leden met u contact op. 
 

Inschrijving Sjors Sportief en/of Sjors Creatief 
Vorige week kregen alle kinderen het nieuwe Sjors Sportief en Creatiefboekje mee naar huis. De 
online inschrijving opende al afgelopen maandag om 19.00 uur, maar inschrijven kan nog tot en met 
de zomervakantie! Meer weten over het uitgebreide sportieve en culturele kennisaanbod? Kijk dan 
op www.actiefindenbosch.nl. Twijfelt uw kind nog wat het wilt gaan doen? Doe dan de online sport 
keuzewijzer of cultuur keuzewijzer! Wilt u uw kind(eren) meteen inschrijven? Dat kan door op de 
volgende link te klikken: inschrijven.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft u nodig: 

 verschillende soorten fruit 

 een blender 

 (doorzichtige) plastic bekertjes 

 leuke rietjes 

 eventueel stukjes fruit voor op de rand van de bekertjes. 
 

Hoe maakt u het: 

 schil en/of was het fruit 

 pureer het fruit in de blender 

 verdeel het fruit over de bekertjes 

 doe de rietjes in de bekertjes 

 bevestig eventueel een stukje fruit op de rand van de bekertjes. 
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 
Onderstaand ons nieuws van buiten. We weten op dit moment niet of onderstaande activiteiten 
doorgaan. We vragen u dit zelf te checken.  
 

Open dag Tennis & Padel Club Maaspoort 
Op zondag 22 maart houdt Tennis & Padel Club (TPC) Maaspoort, in samenwerking met SimonTennis 
en SimonPadel, een open dag voor jeugd en volwassenen. De perfecte kans om de liefde voor tennis 
of padel te delen met vrienden, familie, collega’s en kennissen óf om met deze leukste sport ter 
wereld kennis te maken. Iedereen is vanaf 11.30 uur van harte welkom om op ons park een balletje 
te komen slaan. Dus zeg het voort en neem zoveel mogelijk mensen mee naar deze #lovegameNL! 
Iedereen die zich tijdens de open dag inschrijft voor één van de aanbiedingen, ontvangt een gratis 
blik met ballen.  
 
Het programma  
11.30 uur  ontvangst met koffie, thee en limonade 
12.00 uur  start tennisclinic voor de jeugd/volwassenen 
13.00 uur  start padelclinic voor de jeugd/volwassenen 
14.00 uur  informatie- & inschrijfmogelijkheid, onder het genot van een drankje. 



Meer informatie en adres    
Tennis & Padel Club Maaspoort    
De Marathonloop 2  
5235 AB  s’-Hertogenbosch                   
www.tpcmaaspoort.nl 
 

Stevig in je schoenen, maak kennis met  Rots en Water! 
Op 25 maart en 27 maart kunnen kinderen van 7 tot 13 jaar met deze succesvolle weerbaarheids- 
methode kennismaken. Bij Rots en Water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier met 
sociale vaardigheden. We wisselen spel en fysieke oefening af met korte momenten van reflectie. 
Omdat het een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar.  
 
Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan 
met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten. Water staat voor contact maken met de ander, 
samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.  
 

De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We 
werken met twee leeftijdsgroepen: één van 7 tot 9 jaar en één van 
10 tot 13 jaar. De groepen worden steeds begeleid door twee 
ervaren trainers: een man en een vrouw. 
 
Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen twee 
keer mee en krijgen iedere week via de mail een verslag over de 
training. 

 
Wilt u meer weten of zelf ervaren of het iets voor uw kind is? 
Kijk dan op  www.steviginjeschoenen.nu. 

 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 27 maart 2020 
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