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Het team van De Bron wenst iedereen een gezonde en fijne 
herfstvakantie toe! 
 
 

 
Nieuwe leerlingen 
We hebben er in groep 1/2a weer een nieuwe leerling bij. Dries van harte 
welkom bij ons op school en heel veel plezier bij ons!  

 
Kinderboekenweek  
Vorige week woensdag sloten we onze 
Kinderboekenweek feestelijk af met een actieve 
bijdrage van elke groep. Ook mochten de winnaars van de groepen 7 en 8 
strijden om de eer van voorleeskampioen. Eline en Nilany waren aan elkaar 
gewaagd, maar uiteindelijk is Eline uit groep 7 onze schoolkampioen geworden. 
Gefeliciteerd Eline en heel veel succes bij de Bossche kampioenschappen! 
 
Onderstaand ook nog een verslagje van onze leerlingenraad.  
 
Vorige week was de Kinderboekenweek op school. Er kwamen kinderen voorlezen 
uit andere groepen. Dit was erg knap van ze! Zelfs uit groep 3 kwamen ze 

voorlezen in de bovenbouw. 
Bij de viering voor groep 1 t/m 4 hebben wij (Siem, Naima, Lisa en Stijn) een toneelstukje gedaan over 
een oude telefoon. Bij de viering van groep 5 t/m 8 hebben we een Kahoot! quiz gedaan. 
We hebben lekker veel gelezen in de school deze week! 
 
Groetjes van de leerlingenraad 
 
Jaarvergadering OR en MR 
De voor afgelopen maandag geplande jaarvergadering van de OR en MR is helaas niet kunnen 
doorgaan. Dit omdat de oudervereniging door alle perikelen en onzekerheden door corona nog niet 
de definitieve realisatie 2019/2020 en de definitieve begroting 2020/2021 klaar had. We hebben 
daarom in onderling overleg besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar dinsdag 24 november. 
Dan kunnen dan alle agendapunten tegelijk worden behandeld.  
 
U bent dinsdag 24 november welkom om de OR- en TSO-realisatie 2019/2020 vast te stellen en de 
begrotingen voor 2020/2021 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 dit jaar toe. 
Tevens bent u in de gelegenheid de OR- en MR-leden te (her)benoemen.  



U bent vanaf 19.15 uur welkom. De jaarvergadering duurt van 19.30 uur tot 20.00 uur.  

We hanteren ook tijdens de jaarvergadering de RIVM-richtlijnen. Hoe die er dan uitzien, weten we nu 
helaas nog niet precies. Mocht fysiek vergaderen dan niet mogelijk zijn, dan organiseren we een 
digitale vergadering.  

We vragen u om u vooraf aan te melden, zodat we weten op hoeveel leden we mogen rekenen. Dan 
kunnen we hiermee bij de organisatie rekening houden. Het zou fijn zijn als u hierbij aangeeft waar 
uw interesse naar uitgaat: naar de algemene OR-presentatie, naar de algemene MR-presentatie 
en/of de financiële agendapunten. Aanmelden kan via het adres ouderraad in Schoudercom.  

Oproep leden Kascontrolecommissie 
We zijn met spoed op zoek naar mensen die lid zijn of willen worden van de oudervereniging en die 
bereid zijn om in elk geval één keer per jaar, maar als daar aanleiding toe is ook tussentijds, de 
boekhouding van de ouderraad (OR) en de Tussenschoolse Opvang (TSO) te controleren. U hoeft hier 
geen financiële achtergrond voor te hebben, maar enige affiniteit met cijfers is wel handig. Het gaat 
in principe om een tijdsbesteding van circa twee uur per jaar, dit schooljaar begin november, andere 
schooljaren eind september. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met 
Hester Zuidema, via Schoudercom of via 06 -34 04 14 16. 
 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de twee weken na de herfstvakantie gaat de onderbouw werken aan het thema ‘Een eigen keuze 
durven maken’. Voor de bovenbouw staat het thema ‘Kiezen voor jezelf of de ander’ centraal. 
Bijgevoegd vindt u de bij beide thema’s behorende Kwinkslag ‘De Keuze-check!’. 

Opname Onderweg Naar De Regio 
Woensdag 11 november komt RTLXL bij ons op school televisieopnames maken voor hun programma 
Onderweg Naar De Regio. Dit is een informatief programma waarin Adinda Kennedy en Erik Burgers 
elke aflevering naar een ander deel van Nederland afreizen. Ze brengen een bezoek aan de meest 
leuke en interessante plekken die ons land te bieden heeft. 

In de aflevering waaraan wij meewerken willen Adinda en Erik o.a. laten zien dat het onderwijs ook 
nog met andere zaken als stakingen en werkdruk e.d. bezig is. Wij zijn geselecteerd om mee de 
successen in het onderwijs in beeld te brengen. Waarschijnlijk gaan ze vooral aandacht schenken aan 
ons eigentijds onderwijs in een uitdagende omgeving, onze talentontwikkeling en ons pedagogisch 
leefklimaat.  
 
De aflevering waaraan wij meewerken wordt waarschijnlijk op zondag 6 december uitgezonden, 
waarbij wij circa twee minuten uitzendtijd hebben. Hiervoor gaan ze door de hele school heen om 
opnames te maken. Dit betekent dat we van alle ouders/verzorgers willen weten of hun kind 
woensdag 11 november gefilmd mag worden. Uw oudste kind krijgt daarom de eerste maandag na 
de herfstvakantie een formulier mee, waarin u kunt aangeven of u wel of geen toestemming 
verleent. Het zou fijn als we alle formulieren uiterlijk vrijdag 30 oktober weer via de OR-brievenbus 
retour hebben. De jongere kinderen mogen het formulier ook aan hun juf geven.  
 
Herinnering inschrijven broertjes en zusjes  
Het zou fijn zijn als u broertjes en zusjes jonger dan 4 jaar die u ook bij ons naar school wilt laten 
gaan snel zou willen inschrijven. Dan hebben we goed zicht op de instroom. Dit is voor ons belangrijk, 
zodat we weten of we wel of niet een wachtlijst moeten hanteren. Op dit moment hebben we voor 
dit schooljaar een wachtlijst, maar broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten 



hebben voorrang. U vindt het inschrijfformulier op onze site www.bsdebron.nl , maar u kunt het ook 
ophalen uit één van de folderrekken die in beide halletjes hangen.  
 
Inleveren antwoordformulier AVG 
We hebben inmiddels van de meesten van u het AVG-antwoordformulier retour ontvangen, maar we 
missen er helaas ook nog een aantal. Heeft u het formulier nog niet ingeleverd? Wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om het alsnog in te vullen en meteen na de herfstvakantie in de OR-brievenbus in het 
halletje te (laten) doen? De jongere kinderen mogen het formulier ook aan hun juf geven. Dank 
alvast voor uw medewerking! 
 
Nog steeds inval overblijfkrachten TSO gezocht! 
We zijn nog steeds op zoek naar inval overblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten in geval 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 de coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, 
Francis Coense. Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 
 
Gezonde tussendoortjes 
We hebben de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig laten vervallen, omdat de kinderen vanwege 
het coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals een 
waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol, maar tips voor gezonde 
tussendoortje wel! Daarom deze keer weer een tip voor een gezonde snack. 
 

Volkoren flensjes met bosbessen 

 
 

http://www.bsdebron.nl/
mailto:franciscoense@hetnet.nl


Dit heeft u nodig: 
● 250 gram volkoren tarwemeel 

● 2 eieren 

● snuf zout 

● 500 ml melk naar keuze 

● 150 gram blauwe bessen (diepvries) 

● 2 el honing + extra om te serveren 

 
Hoe maakt u het: 
● Meng het volkoren tarwemeel, de eieren en een snuf zout in een beslagkom. 

● Voeg al roerende de melk toe en mix het geheel tot een glad beslag. 

● Verwarm de bosbessen samen met de honing in een pannetje op laag vuur tot een compote (dit 

duurt zo'n 10 minuten). 

● Verwarm ondertussen een scheutje olie in een (pannen)koekenpan, schep hier ongeveer een 

achtste van het beslag in en draai de pan rond zodat het beslag de hele pan bedekt. 

● Zodra de bovenkant gaar (niet meer nat) is, kunt u het flensje uit de pan scheppen (houd hem 

warm op een bord met een deksel erop). Herhaal deze stap vervolgens totdat het beslag op is. 

● Serveer de flesjes met de bosbessencompote en eventueel nog wat extra honing. 

 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 6 november 
 


