
 

 

 

 
13 september 2019 
 
 

Nieuwe stagiaires 
We zijn blij dat we ook dit jaar weer door verschillende stagiaires worden ondersteund. Onderstaand 
stellen zij zich aan u voor. 
 
Groep 1/2b, Michelle Huibers 
Mijn Naam is Michelle Huibers. Ik ben 17 jaar oud. Ik volg de opleiding 
onderwijsassistent op het Koning Willem 1 College. Ik zit nu in het tweede leerjaar 
en loop stage bij groep 1/2b van juf Esther en juf Inge. 
 
Groep 5, Fleur van Moergastel 

 
Ik ben Fleur en ik ben 17 jaar..  
Mijn stageklas is groep 5 bij juf Katja!  
Ik zit in de 2e klas van de opleiding onderwijsassistent op het Koning Willem 1 
College. 
 

 
Groep 6, Maaike Megens 
Ik ben Maaike Megens. Ik ben 17 jaar. Het komende half jaar loop ik op 
donderdag en vrijdag stage in groep 6. Vorig schooljaar heb ik in groep 1/2 
stage gelopen. Ik zit op het Koning Willem 1 College in het tweede jaar van mijn 
opleiding tot onderwijsassistent. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten 
en leuke dingen met mijn vrienden te doen. 

 
Groep 6, Lieke Aberson 

Mijn naam is Lieke Aberson. Ik ben 18 jaar en woon in Best. Ik heb een lief 
hondje en woon nog bij mijn ouders. 
Ik ben de nieuwe stagiaire in groep 6 van juf Nathalie en juf Inge. Ik volg op het 
Koning Willem 1 College de opleiding onderwijsassistent en hoop dit jaar af te 
studeren. Mijn hobby's zijn leuke dingen doen met familie en vrienden en 
sporten in de sportschool. 
Ik vind het nu al superleuk hier op school en ik hoop samen met de kinderen 
veel te leren. 

 
Speelgoedmarkt Kindcentrum Maaspoort vrijdag 6 september 
Vorige week hadden we onze jaarlijkse speelgoedmarkt. De verkopers en kopers hebben onder het 
genot van een heerlijk zonnetje in een gezellige, ontspannen sfeer goede zaken gedaan. Iedereen die 
aan het slagen van de speelgoedmarkt heeft bijgedragen super bedankt!  

 
 
 



Dinsdag 24 september schoolreisje groep 1 tot en met 7 
Het is bijna zover! Dinsdag 24 september gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje. De groepen 
1 tot en met 4 gaan naar Hullie in Uden, de groepen 5 tot en met 7 naar de Efteling.  
 
Onderstaand wat praktische informatie:  

 We verwachten de kinderen op de gewone tijd op school en vertrekken rond 09.00 uur met 
de bus. We vinden het leuk om dan uitgezwaaid te worden! 

 Het is de bedoeling dat alle kinderen en begeleiders vanwege de onderlinge herkenning 
het Bronshirt dragen. De kinderen doen het shirt vóór vertrek op school aan, ter vervanging van 
de bovenste laag die ze aan hebben. Na vertrek doen we de shirts op school weer uit, zodat er 
geen shirts kwijt raken en de OR ze meteen kan wassen. 

 U hoeft uw kind geen lunch mee te geven, want de kinderen krijgen daar een lekkere lunch, 
met drinken er bij. Ook de begeleiders krijgen van ons een lunch met drinken. 

 We raden aan om uw kind wel één of twee tussendoortjes en extra drinken mee te geven. Ook 
een snoepje mag, maar graag geen grote hoeveelheden! 

 Verder adviseren we uw kind een extra setje kleren mee te geven.  

 Is het mooi weer? Dan vragen we u om uw kind thuis al met zonnebrandcrème in te 
smeren. We nemen van school zonnebrandcrème mee om extra bij te smeren. 

 De bussen van de groepen 1 tot en met 4 arriveren ’s middags rond 15:30 uur weer op school. 
De groepen 5 tot en met 7 komen om circa 18:00 uur/18:15 uur op school aan. 

 
We hebben er zin in en gaan er een leuke dag van maken! 
 

Poetsavond dinsdag 1 oktober 
U heeft afgelopen week via Schoudercom het poetsrooster voor de klas(sen) van uw kind(eren) 
ontvangen. We hebben dinsdag 1 oktober onze eerste poetsavond. Het zou fijn zijn als de poets(t)ers 
van deze avond, in aanvulling op het materiaal dat op school aanwezig is, een poetsdoekje, een 
theedoek en eventueel een emmer van thuis mee zouden willen nemen. We verwachten u van 19.30 
uur tot uiterlijk 21.30 uur. Alvast reuze bedankt voor uw hulp! 
 
Bent u voor dinsdag 1 oktober ingeroosterd, maar verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om met 
iemand anders te ruilen en de ruil ook op het rooster op het prikbord bij de groep te vermelden? Dan 
weten we wanneer we op wie mogen rekenen en blijft ook het aantal poetsouders per avond 
hetzelfde. Als u niet ruilt, maar u zichzelf op het rooster doorschuift naar een andere avond, zou het 
zo maar kunnen dat er op de ene poetsavond acht ouders verschijnen en op een andere maar één en 
dat vinden we niet wenselijk. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Jaarvergadering OR en MR en ouderavond maandag 7 oktober 
Het bestuur van de oudervereniging (de OR) en de medezeggenschapsraad (de MR) houden maandag 
7 oktober hun jaarvergadering. U bent dan welkom om de OR- en TSO-realisatie 2018/2019 vast te 
stellen en de begrotingen voor het nieuwe schooljaar goed te keuren. Daarnaast geven de OR en MR 
u inzicht in hun werkwijze en activiteiten van het afgelopen schooljaar en lichten ze hun plannen 
voor komend jaar toe. Tevens bent u in de gelegenheid de OR-leden te (her)benoemen.  
 
U bent vanaf 19.15 uur welkom. De jaarvergadering duurt van 19.30 uur tot 20.00 uur.  
De leerkrachten met MR- en OR-taakuren en de directie zijn vanwege een activiteit voor alle 
Leijestroommedewerkers deze keer niet aanwezig.  
 
De ervaring leert dat de opkomst, zeker zonder een aansluitende thema-avond, laag is. Vandaar dat 
we u vragen om u vooraf aan te melden en daarbij tevens aan te geven waar uw interesse naar uit 
gaat: naar de algemene OR-presentatie, naar de algemene MR-presentatie en/of de financiële 



agendapunten. Komt u ook? Aanmelden kan via ov@bsdebron.nl. Eén aanmelding voor een 
agendapunt is voldoende om dat agendapunt te laten doorgaan.  
 

Jaarlijkse toestemming publicatie foto’s en video’s 
Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om u jaarlijks 
om toestemming te vragen voor het publiceren van foto’s en video’s waar uw kind op staat. Daarom 
krijgen alle kinderen volgende week weer een brief hierover van ons mee, met daarbij een 
antwoordstrook. Wilt u zo vriendelijk zijn om die antwoordstrook voor elk kind in te vullen en de 
antwoordstro(o)k(en) volgende week in de OR-brievenbus in het halletje te (laten) doen? Dank alvast 
voor uw medewerking! 

 
Betaling contributie en schoolreisjes/kamp 
Als u afgelopen week geen verzoek voor betaling van de contributie van de oudervereniging en/of 
voor de betaling van het schoolreisje/kamp heeft ontvangen, dan kunt u er van uitgaan dat u eerder 
een doorlopende machtiging heeft afgegeven. U hoeft dan dus geen contributie of schoolreisjes- of 
kampgeld meer te storten! 
 

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

Patatje van kleine soepstengels 

 

 

 

 

 

 
Wat heeft u nodig? 

 frietbakjes of andere leuk bakjes 

 kleine soepstengels 

 smeerkaas 

 eventueel een klein tomaatje of komkommertje. 
 

 
NIEUWS VAN BUITEN 
 
Spelen dat de stukken eraf vliegen? Kom kijken bij schaakclub HMC! 
 
Weet je dat er een spel is dat duizenden jaren oud is en dat nu nog steeds door miljoenen mensen 
wordt gespeeld? Dat spel heet schaken. 
 
Weet je waarom mensen nog altijd schaken?  
Omdat schaken een spel is met zoveel mogelijkheden dat je nooit uitgespeeld raakt. Elke partij die je 
speelt, is weer anders.  

mailto:ov@bsdebron.nl


 
Weet je wat zo leuk is aan schaken? 
Je speelt het met z’n tweeën. Met je broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, je vader of moeder, 
je oma of opa … noem maar op. Ook leuk: je kunt het overal spelen. Thuis, op school, op het strand, 
in de auto, in de trein … waar je maar wilt. En je kunt het je hele leven blijven doen. Schakers heb je 
dan ook in alle leeftijden: van 4 tot 100 jaar.  
 
Wat is er nog meer leuk aan schaken? 
Je wordt er alsmaar beter in. Zeker als je bij een schaakclub gaat waar je speelt tegen andere jongens 

en meisjes die van schaken houden. Want op zo’n schaakclub krijg je training, zodat je steeds nieuwe 

levels kunt halen. Bij schaken noemen we die levels trouwens stappen.  

Is schaken iets voor jou? 
Vind je het leuk om slimme plannen te maken? Heb je geduld, maar kun je ook snel je kans grijpen? 

Let je goed op? En vooral: zoek je een spel dat nooit gaat vervelen?  

Kom dan kijken bij schaakclub HMC! Op vrijdag 27 september om 18.00 uur ben je welkom in De 
Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen. En breng je papa of mama mee! Ook die 
kunnen we schaken leren! Daarnaast kun je je ook aanmelden bij Sjors Sportief. De lessen van Sjors 
Sportief starten op vrijdag 11 oktober. 
 

 
Volgende InformatieBron vrijdag 27 september 
 


