
 

 

 

 
14 juni 2019 
 
 

Personalia 
Juf Anjo en haar man Daan zijn afgelopen zondag 9 juni de 
trotse ouders geworden van een dochter! Ze heet Livia en 
woog bij de geboorte 2.345 gram en was 49 cm lang. Wij 
wensen juf Anjo, Daan en Livia heel veel geluk samen!  
 
Nieuwe leerling 
Afgelopen woensdag is onze laatste nieuwe leerling van dit 
schooljaar gestart: Jyoti Lalbahadoersing. Jyoti zit in groep 
1/2a bij juf Daisy en juf Erna. Heel veel plezier bij ons op 
school Jyoti! 

 
Avondvierdaagse en schoolshirts  
Linda, super bedankt weer voor de top organisatie van de Avondvierdaagse! We hebben helaas nog 
steeds niet alle schoolshirts terug. Mocht u nog een shirt thuis hebben, dan zouden we het erg 
waarderen als u dit begin volgende week alsnog even bij meneer Jo of één van de leerkrachten 
inlevert. Hartelijk dank alvast! 
 

Apenkooikampioenschap 
Met Hemelvaart was bij Flik-Flak het apenkooikampioenschap. Je had acht verschillende teams, 
bijvoorbeeld groep 6b en Sterrenbosch team 1. Het was acht keer tien minuten. Na elke tien minuten 
had je een pauze van tien minuten en dan moest je weer tien minuten het veld in. Je moest proberen 
om met je team zo min mogelijk getikt te worden, want dan kon je met je team de beker winnen. Ik 
ben met mijn team achtste geworden. 
Floris Koppers groep 5 

 
30-jarig jubileum vrijdag 7 juni 

We kijken tevreden terug op een 
supermooi feestje! Want wat hebben de 
kinderen en wij genoten van de 
workshops van De Vuilnismannen Harrie 
en Henk, het knallende slotconcert van 
onze 200 kinderen, de komst van zo veel 
ouders en anderen, de bubbels en de 
knabbels en alle andere leuke dingen op 
deze dag! Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen, met name onze ouderraad, 
heel erg bedankt! Op de Facebookpagina 
van Maaspoortnieuws vindt u een leuk 
filmpje van de afsluiting! We kunnen het, 

vanwege het ontbreken van toestemming aan ons van enkele ouders, in het kader van de AVG helaas 
niet met u delen.  



 

Vignet Gezonde Voeding 
We haalden eerder dit jaar al voor de tweede keer het vignet Gezonde School, omdat we veel aan 
Bewegen en sport doen. Afgelopen week kregen we het bericht dat we ook het vignet voor het 
thema Voeding hebben gekregen. Hier zijn we supertrots op!  
 
We zetten op het gebied van voeding o.a. de volgende activiteiten in: we stimuleren dat de kinderen 
tijdens de kleine pauze water drinken en tijdens het overblijven water of halfvolle melk, we eten 
tijdens de kleine pauze alleen groente en fruit, we stimuleren om tijdens het overblijven een gezonde 
lunch te eten en stimuleren ook gezonde traktaties.  
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

Start verbouwing  
Het gaat nu echt beginnen! Er zijn afgelopen week al meerdere containers geplaatst en dit weekend 
start de aannemer met de verbouwing. We hopen de verbouwing voor de kerstvakantie afgerond te 
hebben.  
Benieuwd wat er precies gaat gebeuren? In de hal hangen de verbouwingsplannen! 
Met het team is de planning doorgenomen. Er gaat telkens in twee weken tijd één klaslokaal 
aangepakt worden; we gebruiken hierbij de hoekenklas als wissellokaal. 
We zullen u op de hoogte houden van de planning en veranderingen en proberen de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. We gaan er in elk geval wat moois voor terugkrijgen! 
Bij een verbouwing hoort ook opruimen! Daarom zullen er regelmatig spullen uitgestald staan, die de 
kinderen en u mogen meenemen. Houd hiervoor de ronde tafel in de hal in de gaten! 
Twee vragen voor u:  

 we zoeken nog grote lakens  

 op de vrijdagen wordt er om de week gewisseld en kunnen we extra mankracht gebruiken voor 
wat sjouwwerk.  

Als u ons met één van beide zaken kunt helpen, dan kunt u dit doorgeven aan meester Marco. 
Hartelijk bedankt alvast! 

 
Maandag 17 juni laatste poetsavond 
We hebben aanstaande maandag 17 juni al weer onze laatste 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! 
 

Parkeren aanstaande dinsdag 18 juni 
Aanstaande dinsdag 18 juni hebben onze leerlingen van de groepen 7 en 8 een dode-hoek-project. 
Hiervoor komt een vrachtwagen naar onze school die graag gebruik wil maken van de parkeervakken 
naast het schoolplein aan het Zilverkruid. Het zou daarom fijn zijn als u daar die ochtend niet zou 
willen parkeren. Om u hieraan te herinneren zullen we de vakken dinsdag om 07.30 uur met wat 
pionnen markeren. We hopen op uw begrip en medewerking! Alvast bedankt hiervoor! 

 
Uitzwaaien groep 8 vrijdag 28 juni om 12.15 uur  
Het is inmiddels traditie dat we groep 8 op hun laatste vrijdag met de hele school uitzwaaien. We 
nodigen u daarom van harte uit om vrijdag 28 juni om 12.15 uur op het speelplein present te zijn om 
onze achtstegroepers een leuk afscheid te bezorgen. Noteert u het alvast in uw agenda?  
 

Herhalingsoproep filmouder musical en afscheidsavond groep 8 op vrijdagavond 28 juni 

http://www.gezondeschool.nl/


We zijn nog steeds op zoek naar iemand doe voor ons op vrijdagavond 28 juni de musical en 
afscheidsavond van groep 8 wil verfilmen. Degenen die zin en tijd hebben of iemand weten kunnen 
contact opnemen met juf Abke of juf Rilana. Dit kan via Schoudercom, maar ook persoonlijk. 

 
Woensdag 3 juli bedankochtend 
We willen op woensdag 3 juli alle hulpouders/grootouders bedanken voor hun geweldige hulp dit 
schooljaar. De kinderen waarvan ouders/grootouders hebben geholpen, hebben hier afgelopen week 
een brief over ontvangen. Zou u het strookje bij deze brief vóór vrijdag 21 juni bij de leerkracht van 
uw (oudste) kind willen inleveren? Dan weten we op hoeveel mensen we 3 juli kunnen rekenen.  
Mocht uw (oudste) kind de uitnodiging vergeten of verloren zijn, dan kunt u dit aan de leerkracht van 
uw zoon of dochter doorgeven en dan ontvangt u een nieuwe uitnodiging.  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
Juf Kirsten en juf Pien 

 
Groepsbemensing en indeling 
We hebben de groepsbemensing en –indeling voor volgend schooljaar rond, maar we kunnen u er op 
dit moment helaas nog niet over informeren. Dit omdat de MR er adviesrecht over heeft en de MR 
pas aanstaande dinsdag vergadert. We informeren u daarom donderdag 20 juni via een extra 
InformatieBron! 

 
Vakanties en vrije dagen 
U ontvangt bij onze volgende (reguliere) nieuwsbrief het volledige overzicht van alle vrije dagen 
volgend schooljaar. Hierop vooruitlopend onderstaand al een overzicht van de vakanties: 

 herfstvakantie van zaterdag 12 oktober tot en met zondag 20 oktober 

 kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 5 januari  
 voorjaarsvakantie van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart  
 meivakantie van zaterdag 18 april tot en met zondag 3 mei 
 zomervakantie van zaterdag 11 juli tot en met zondag 23 augustus. 

 
Parkeren bij regen 
We constateerden deze week dat er bij regenachtig weer soms half op de stoep geparkeerd werd. Dit 
bracht echt gevaarlijke situaties teweeg. Wilt u daarom ook bij regen alstublieft aan de veiligheid van 
ons allemaal denken! Hartelijk bedankt alvast! 

 
Nieuwe bidons en doppen 
We gaan voor de vakantie weer bij Brabant Water voor alle nieuwe groep-3-kinderen en alle zij-
instromers nieuwe bidons bestellen. Ook bestellen we dan weer voor alle andere kinderen vanaf 
groep 4 een nieuwe dop. Brabant Water en De Bron delen de kosten hiervan. 
Mocht uw kind de eerder door Brabant Water en De Bron gefinancierde bidon zijn kwijtgeraakt, dan 
kunt u dit tot en met aanstaande vrijdag 21 juni via Schoudercom doorgeven aan juf Nicolle. Dan 
bestelt zij voor uw kind een nieuwe bidon mee. De hieraan verbonden kosten bedragen € 1,50, de 
resterende kosten betaalt Brabant Water.  

 
Nieuwe goede doel 
De leerlingenraad en het team hebben in overleg het nieuwe goede doel bepaald waar we vanaf het 
nieuwe schooljaar samen voor gaan sparen. Het is KiKa (Kinderenkankervrij) geworden. Jaarlijks 
krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat 
moet en dat kán beter. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa werft 
fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht 
op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere 



leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker. U hoort in het 
nieuwe jaar hoe we voor KiKa gaan sparen! 

 
Aanmeldingsformulieren TSO 2019/2020 
U ontvangt volgende week weer de aanmeldingsformulieren voor de TSO voor volgend schooljaar. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de formulieren snel in te leveren? Dan kunnen we voor volgend 
schooljaar weer tijdig een goede bezetting van onze overblijfkrachten gaan regelen! Hartelijk dank 
alvast voor uw medewerking! 
 

Inventarisatie hulpouders 2019/2020 
We gaan ook volgende week weer inventariseren wie volgend schooljaar waarbij wil helpen. 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! 
 

Afscheid en opvolging OR-lid Corissa Abdoeljamil   
Corissa Abdoeljamil is sinds 2011 actief lid van de Ouderraad (OR). Omdat haar zoon Ravi in groep 8 
zit, verlaten zij De Bron allebei aan het eind van dit schooljaar. De OR neemt binnenkort nog op 
passende wijze afscheid van Corissa, maar wij willen haar nu alvast hartelijk bedanken voor haar 
jarenlange inzet. Corissa, super bedankt voor jouw enthousiaste en betrokken bijdrage de afgelopen 
jaren! 
 
Corissa’s afscheid betekent dat de OR met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek is naar een 
ouder die haar wil opvolgen. Dus: 

 Heeft u nog wat vrije tijd over? 

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

creaproject of 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 en de organisatie van de poetsavonden; 

 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 voor-, tussen- en 
naschoolse opvang, vakantieplanning en schooltijden. 

 Vindt u het gezellig om andere ouders beter te leren kennen? 
 
Aarzel dan niet, want OR-lid zijn is leuk, gezellig en boeiend en kost u maar een beperkte hoeveelheid 
tijd! De OR verwacht u op haar 7 à 8 avondvergaderingen, maar verder geeft u zelf aan bij welke 
activiteiten u wel of niet wilt ondersteunen. 
Belangstelling? Neem dan contact op met de voorzitter van de OR, Irene Smit, moeder van Jasper uit 
groep 7. Ze is bereikbaar via 073 - 644 38 74, 06 – 42 33 98 96 en via SchouderCom. 
 

Invaloverblijfkrachten gezocht! 
We hebben in het nieuwe schooljaar een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom 
nieuwe mensen, 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 

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

Zoet en hartig 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dit heeft u nodig: 

 een halve kool 

 aluminiumfolie 

 satéprikkers 

 kaas 

 knakworstjes of kipknakworstjes (varkensvleesvrij) 

 kersen uit blik 

 ananas uit blik 

 aardbeien. 
 
 
 

mailto:franciscoense@hetnet.nl


Zo maakt u het: 

 snijd de kool doormidden en bekleed een halve kool met aluminiumfolie 

 snijd de kaas in blokjes en de knakworstjes in stukjes  

 prik de knakworst, de kaas, de ananas, de kersen en de aardbeien op de satéprikkers 

 steek de satéprikkers in de halve kool. 
 

Strip 
Bijgevoegd vindt u een strip, gemaakt door Jonathan de Ruiter uit groep 5. 

 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 

Zondag 30 juni open dag Afvalstoffendienst 
Deze maand bestaat de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch maar liefst 120 jaar!  
Dat vieren we op zondag 30 juni met een open dag! Op deze dag hopen we zoveel mogelijk 
bezoekers op ons terrein te mogen ontvangen. Want afval scheiden en duurzaamheid zijn belangrijke 
onderwerpen! Ook al voor kinderen op de basisschool! 
 
We geven van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje in de keuken. Wat doen we als Afvalstoffendienst nou 
eigenlijk allemaal? Waarom is afval scheiden belangrijk? Wat is duurzaamheid? Enzovoort. 
 
Er is ook voor kinderen heel veel te doen! Zo kunnen kinderen meerijden in een echte vuilniswagen, 
is er een coole containerrace en kunnen ze op de foto terwijl ze achter het stuur zitten.  
 
Meer info vindt u op https://www.afvalstoffendienst.nl/page/open-dag-30-juni. 
 

Waarschuwing van gemeente over eikenprocessierups 
Let op! De eikenprocessierups is er weer. Dit 
jaar is er sprake van een grootschalige plaag.  
 
De brandharen van de eikenprocessierups 
kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij 
mens en dier. Wees alert en vermijd elk 
contact met de rupsen. Gaat u wandelen? 
Blijf op wegen en paden en uit de buurt van 
eikenbomen.  
 
Meer informatie: http://shbos.ch/2ZdCMto.   

 

Theaterfestival Boulevard: theater, dans, muziek en meer voor kinderen 
 
You Are Here! 
 
Van 1 t/m 11 augustus vindt Theaterfestival Boulevard plaats. Elf dagen lang vult ’s-Hertogenbosch 
zich met theater, dans, muziek en meer. Ook dit jaar brengt Boulevard voorstellingen voor kinderen 
en jongeren met een levendige fantasie en een open blik. Deze familie- en kindervoorstellingen 
maken je wereld groter!  
 
Neem je papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, je zus of broer en vriendjes ook mee. Kies een mooie 
voorstelling uit. En laat dit je vertrekpunt zijn, van hier naar daar, vanaf nu naar straks… Ga met ons 
op avontuur! 
 

https://www.afvalstoffendienst.nl/page/open-dag-30-juni
http://shbos.ch/2ZdCMto


De leukste dag eropuit in de grote vakantie heb je bij Theaterfestival Boulevard! 
 
Kijk voor het kinderprogramma snel op www.festivalboulevard.nl of open de link naar het digitale 
boekje: https://issuu.com/festivalboulevard/docs/kinderboekje_2019_issuu. 
 
 

Volgende (extra) InformatieBron donderdag 20 juni 2019 
 
Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 28 juni 2019 

http://www.festivalboulevard.nl/
https://issuu.com/festivalboulevard/docs/kinderboekje_2019_issuu

