
 

 

 

 
15 november 2019 
 

 
Nieuwe leerlingen 
We hebben er in groep 1/2a weer een nieuwe leerling bij: Romko! Welkom en heel veel plezier bij 
ons op school Romko! 
 

Artikel Brabants Dagblad “Ruzie maken moet op de besluitenlijst” 
Afgelopen zaterdag 9 november stond er in het Brabants Dagblad een artikel waarin ook De Bron 
werd genoemd. Aanleiding was een interview met kinderen van Montessorischool Merlijn tijdens het 
Bossche Kinderparlement op vrijdag 8 november. Zij mochten daar een positieve pitch houden over 
de school in de wijk en hoe je de samenwerking nog verder kunt verbeteren.  
 
De door de journalist geïnterviewde kinderen van de Merlijn geven in het artikel onder andere aan 
dat er wordt geschreeuwd naar de buurschool, dat zij een stuk van het schoolplein afbakenen en dat 
er door het schelden geen gezamenlijke pauzes zijn. Zowel wij als het team van de Merlijn herkennen 
dit echter totaal niet! 
 
Omdat we samen met de Merlijn (en het Kinderspeelkasteel) één kindcentrum vormen, zoeken we 
juist voortdurend de verbinding met elkaar. Dat doen we niet alleen als volwassenen, ook de 
kinderen doen dit. Zo hebben de kinderen van De Bron en de Merlijn vorig schooljaar nog 
gezamenlijk het initiatief genomen voor de aanleg van het Brolijnplein, een prachtig stukje 
kunstgrasveld waar altijd op gevoetbald kan worden. Ook hebben we dit plein met de kinderen van 
beide scholen samen feestelijk en in goede harmonie geopend. En ja, onze kinderen en die van de 
Merlijn spelen op andere tijden buiten, maar dat doen we alleen om praktische redenen.  
 
De journalist in kwestie heeft naar onze mening  de situatie eenzijdig en ongefundeerd belicht, 
zonder gezegde dingen bij iemand te verifiëren of nader onderzoek te doen. Zowel de kinderen van 
De Bron als de directeuren van beide scholen zijn niet gehoord. Wij stonden daarom na lezing 
perplex. 
 
Het team van de Merlijn en wij hebben afgelopen week zelf onderzoek gedaan, om ons er van te 
verzekeren dat ons beeld klopt. Aan de kinderen die geciteerd zijn, hebben we navraag gedaan hoe 
ze aan de voorbeelden kwamen. Ze gaven aan dat het voorbeelden zijn van hoe het zou kúnnen 
verlopen en dat ze dachten dat het lang geleden zo ging. Ook gaven ze aan dat het niet zo is tussen 
de kinderen van de Merlijn en De Bron. Ze konden geen concrete voorbeelden bedenken en ook de 
andere kinderen uit de beide bovenbouwen konden dit niet. Er is natuurlijk altijd wel eens iets als je 
buren van elkaar bent, maar dit zijn naar niemands gevoel grote zaken.  
 
Directeur Eveline Houdijk en ik, Marco Meima, hebben daarom contact opgenomen met het 
Brabants Dagblad en de desbetreffende journalist uitgenodigd om te komen kijken hoe we echt met 
elkaar omgaan. We hopen dat de journalist in kwestie van onze uitnodiging gebruikmaakt! 
 
Mocht u van mening zijn dat we toch iets gemist hebben, dan horen we dat graag van u!  Dan nemen 
we dit zeker serieus en gaan we hiermee samen met de Merlijn aan de slag. 



Sinterklaas  
We hebben bericht gekregen dat Sinterklaas op donderdag 5 december onze school komt bezoeken! 

En hij neemt ook nog vijf pieten mee! We ontvangen de Sint en 
zijn pieten ’s ochtends tussen 8.30 uur en 8.45 uur aan de 
zijkant van onze school, aan de kant van de Zilverpopulier. Ook 
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom 
om de ontvangst bij te wonen. We hopen wel dat u dan gezellig 
met ons meezingt! 
 
De ouderraad zorgt voor wat lekkers te eten en drinken in de 
pauze, maar de kinderen mogen ook nog eigen fruit of groente 
meenemen. Ook de pieten nemen nog wat lekkers mee! 
 
Na half 12 gaan de Sint en de pieten op bezoek bij de zieke 
leerlingen van school.  

 
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen vanaf dinsdag 3 december hun surprise mee naar 
school nemen. Deze stellen we dan tentoon in de hal. We gaan aanstaande maandag lootjes trekken. 

 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de komende twee weken gaan we werken aan de competentie ‘Besef van de ander’. De lessen 
gaan over opkomen en rekening houden voor en met de ander. Bij de onderbouw ligt de focus hierbij 
op zichtbaar gedrag.  

 
Ramenzeemouders gevraagd 
Het zou fijn zijn als binnenkort de ramen weer een keer gezeemd zouden worden. Helaas hebben we 
wat weinig ramenzeemouders. Mocht u zin en tijd hebben om enkele ramen te doen, dan zouden we 
daar erg blij mee zijn! U kunt zich aanmelden bij Nicolle de Boer. Zij is bereikbaar via Schoudercom 
en n.deboer@bsdebron.nl.  
 

Te koop 
We hebben inmiddels een nieuwe teamkamer en een nieuwe keuken in het oude lokaal van groep 8. 
Hierdoor hebben we onze oude koelkasten en vaatwasser niet meer nodig. De kleine koelkast is te 
koop voor € 15, de grote koelkast met vriezer voor € 20 en de vaatwasser voor € 50. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met meester Marco, meneer Jo of juf Nicolle. 

 
Wie wil ons komen helpen herinrichten? 
We gaan vrijdag 20 december (de laatste dag voor onze vakantie als de kinderen vrij zijn) én vrijdag 3 
januari (in de vakantie) de school inrichten met onze nieuwe meubels en alles 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.  
 

Gezocht: nieuwe vaste overblijfkracht voor groep 4 
Eén van onze vaste overblijfkrachten van groep 4 gaat helaas binnenkort stoppen. 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 

 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. 

 
Uitnodiging kerstborrel Wijkraad Maaspoort 
Wijkraad Maaspoort organiseert een kerstborrel voor vrijwilligers. We hebben hier de ouders in de 
OR en MR en onze overblijfkrachten al eerder voor uitgenodigd, maar ook alle andere vrijwilligers bij 
ons op school zijn welkom! Onderstaand daarom voor al onze vrijwilligers de uitnodiging van de 
wijkraad.  

 
Beste vrijwilliger in Maaspoort, 
  
Wij willen onze actieve bewoners bedanken voor hun inzet in 
het afgelopen jaar. Wij nodigen alle huidige vrijwilligers en 
eventuele partners daarom uit in SCC De Schans 
(Troelstradreef 160) op zaterdagavond 14 december a.s. 
vanaf 19:00 uur. Dit is een prima gelegenheid om andere 
vrijwilligers in Maaspoort te ontmoeten, ervaringen uit te 
wisselen en misschien samen nieuwe plannen te bedenken.  
 
Tijdens dit gezellige samenzijn in Kerstsfeer wordt voor bijpassende hapjes en drankjes gezorgd. Een 
leuk onderdeel van de avond is een Kerstquiz waarbij in teamverband prijsjes te winnen zijn. Deze 
activiteiten beginnen om ca 19.30 uur. Dus wees op tijd! 
 
Tevens zullen wij op deze kerstbijeenkomst de uitslag van de Verkiezing Maaspoort Vrijwilliger 2019 
bekendmaken. 
 
Aangezien wij niet de contactgegevens hebben van alle vrijwilligers in de Maaspoort, vragen wij jullie 
dringend deze uitnodiging door te sturen aan jullie bekende collega’s die in de Maaspoort ook 
vrijwilligerswerk verrichten. N.B.: Je hoeft dus niet per se in de wijk zelf te wonen. 
 
Meld je persoonlijk aan door te mailen naar kerst@wijkraadmaaspoort.nl , liefst voor 1 december 
2019, want vol is vol. Geef daarbij aan van welke activiteit of organisatie je bent en of je alleen of 
met partner aanwezig bent. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wijkraad Maaspoort 
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Gezonde traktaties 
We zien nog steeds het liefst gezonde traktaties, ook voor het team! Daarom onderstaand weer een 
tip. 

Aardbeienpannenkoeken 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wat heeft u nodig: 

 aardbeien 

 pannenkoeken 

 aardbeienjam 

 satéprikkers. 
 
Hoe maakt u deze traktatie: 

 verwijder de groene kroontjes van de aardbeien 

 besmeer de pannenkoeken met aardbeienjam 

 rol de pannenkoeken op  

 snijd de pannenkoeken in stukjes 

 rijg de pannenkoekrolletjes en de aardbeien aan de satéprikkers. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 29 november 
 


