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Het team van De Bron wenst u, ondanks alle
beperkingen van nu, hele fijne feestdagen en een
goede kerstvakantie toe! Blijf gezond en zorg goed
voor elkaar! We wensen u ook alvast een heel
gelukkig en gezond 2022!

Personalia
Volgens het Protocol Basisonderwijs moet een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is 1,5
meter afstand tot alle anderen houden, ook tot de leerlingen. Onze onderwijsassistente juf Anjo heeft
daarom de laatste weken ander werk gedaan, waarbij ze wel afstand kon houden. Zij werd voor haar
lesgevende taken vervangen door juf Isabel. Juf Anjo gaat na de kerstvakantie met zwangerschaps- en
bevallingsverlof. Juf Chantal van Houtum en juf Isabel gaan haar dan vervangen. Juf Anjo was er dus
gisteren voor het laatst. Zij start weer na de meivakantie. We wensen haar heel veel sterkte en plezier
toe!

Nieuwe leerlingen
We hebben er weer drie nieuwe leerlingen bij!
Vorige week woensdag startte in groep 1/2a
Alysha. De dag erna begon in groep 1/2a ook
Dustin. Mick startte die dag in groep 1/2b.  We
wensen jullie alle drie een hele fijne tijd bij ons
op school! Links ziet u Mick, rechts Angelina uit
groep 1/2b. Haar foto konden we helaas nog
niet eerder plaatsen. De foto van Dustin volgt in
de volgende nieuwsbrief.

Paarse Vrijdag
Vorige week was het voor de tweede keer Paarse Vrijdag op de
basisscholen. Dé dag waarop leerlingen paars dragen om te vieren
dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent of op wie je
verliefd wordt. Ook wij deden weer mee, omdat iedereen recht heeft
op een veilige sfeer op school (en daarbuiten)! Goed dus om te zien
dat er vorige week vrijdag zoveel leerlingen in het paars waren!



Kerstviering
We kijken, mede dankzij uw bijdragen, heel tevreden terug op een geslaagde kerstviering! Echt
fantastisch zoals iedereen naar de vervroegde kerstviering van vandaag heeft weten om te schakelen!
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen super bedankt!

21 gediplomeerde mediatoren
Er zijn op alle scholen in Nederland conflicten tussen
leerlingen. Dit is heel gewoon en ook helemaal niet
erg. Het gaat er vooral om óf en hoe het conflict weer
wordt opgelost. Wij werken daarom op school met
peer mediation. Mediation waarbij de bemiddelaar
een ‘peer’ ofwel een ‘gelijke’ is. Dit kan bijvoorbeeld
een leerling uit dezelfde klas zijn. De ene leerling helpt
dus de andere twee (of meer) met het oplossen van
hun conflict. De kinderen die bemiddelen volgen eerst
op school een mediatietraining. Die is dit jaar verzorgd

door juf Wilma (zij ontbreekt helaas op de foto) en juf Christelien. Leerlingen uit de groepen 7 en 8
konden zich hiervoor opgeven. Zij rondden recent hun mediatietraining af. Hierdoor hebben we nu 21
gediplomeerde mediatoren (Daan en Milan ontbreken helaas op de foto). Gefeliciteerd kanjers en
heel veel succes met mediëren!

Opbrengst WNF
Sinds 1 november spaarden we met z’n allen € 28,90 voor het WNF.
Deze keer had groep 5 de grootste opbrengst: € 14. De
Wisselpanda is daarom tot 1 februari voor jullie, toppers! Van
harte! We verwachten u eind januari een extra grote opbrengst
voor het WNF te kunnen melden, omdat Milan en Nathalie uit
groep 7 afgelopen week het initiatief namen tot een lege
flessenactie. Hier doet inmiddels heel groep 7 aan mee! Zoals u op
de foto kunt zien, hebben ze al een hele berg flessen weten te
verzamelen en ze zijn nog niet eens klaar! Blijft ook u met ons mee
sparen door uw kind af en toe wat muntjes voor het spaarvarkentje
in de klas mee te geven?! Bedankt alvast!

Noodopvang volgende week
We hebben inmiddels een rooster gemaakt voor de bemensing van de opvang van de kinderen die
vanwege het cruciale beroep van hun ouders volgende week opvang nodig hebben.
De noodopvang is voor de reguliere schooltijden, d.w.z. voor maandag en dinsdag van 08.30 uur tot
15.00 uur, voor woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en voor donderdag van 08.30 uur tot
12.00 uur. Er is dus geen noodopvang op school voor de donderdagmiddag. Dit omdat de kinderen
dan ‘s middags sowieso vrij zouden zijn.
De kinderen kunnen op maandag en dinsdag op school overblijven. Dit wordt begeleid door de
teamleden die die dag de opvang begeleiden. Er komen dus geen overblijfkrachten de school in.
Hierdoor houden we het aantal volwassenen in de school zo beperkt mogelijk.
Alle kinderen mogen via de hoofdingang naar binnen. Daar worden ze opgevangen door één van de
teamleden.
We houden uit veiligheidsoverwegingen ook tijdens de noodopvang de cohortering aan, d.w.z dat we
de kinderen per groep opvangen. Mogelijk plaatsen we kinderen uit meerdere groepen wel in een
zelfde ruimte, maar dan met minimaal 1,5 meter afstand tussen de kinderen van verschillende
groepen.



Mocht u nog vragen over de noodopvang hebben of wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u
hierover contact opnemen met juf Nicolle. Zij is bereikbaar via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl en
via Schoudercom.

Start na de kerstvakantie
We hopen van harte dat we na de kerstvakantie weer gewoon mogen starten! We willen dat dan
graag zo veilig mogelijk doen! We attenderen daarom de ouders met een kind in groep 6, 7 of 8
nogmaals op het dringende advies van de rijksoverheid om bij de kinderen uit deze groepen twee
keer per week een preventieve zelftest te doen. Dit dringende advies telt ook voor kinderen die
gevaccineerd zijn of al COVID-19 hebben gehad! Het advies telt alleen niet voor de kinderen die
korter dan 8 weken geleden positief getest zijn. Als uw kind niet tot deze uitzonderingscategorie
behoort, vragen we u met klem om zondagavond 9 januari of maandagochtend 10 januari een zelftest
bij uw kind te doen. De kinderen die er nog geen of geen meer hadden, hebben gisteren of vandaag
alsnog twee zelftesten voor de eerste schoolweek mee naar huis gekregen. We rekenen op uw begrip
en medewerking! Bedankt hiervoor alvast!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Alle groepen gaan na de kerstvakantie werken aan het thema ‘Omgaan met (heftige) emoties:
technieken om rustig te worden’. Voor groep 1 tot en met 3 hoort hier de Kwinkslag ‘Zelfontspanner’
bij, voor de groepen 4 tot en met 8 de Kwinkslag ‘Oversteektechniek’. U treft beide Kwinkslagen
bijgaand aan. Zorgt u weer voor een mooi, opvallend plekje in huis ervoor?

Poetsavond afgelast
We hebben vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus de voor donderdag 20 januari
geplande poetsavond afgelast.

Gezonde traktatie
Deze keer een tip om voor thuis een lekkere, gezonde kersttraktatie te maken. Geniet ervan samen!

Bananen kerstmannetje

Wat heeft u nodig:

● bananen

● aardbeien

● grote en kleine marshmallows

● satéstokjes

● hagelslag

● M&M’s of Smarties.
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Zo maakt u het:
● Snijd de bananen in drie stukken.
● Was de aardbeien en haal de kroontjes er vanaf.
● Snijd de grote marshmallows doormidden, zodat het dunne plakjes worden.
● Rijg aan de satéstokjes de banaan, een plakje van de grote marshmallow, de aardbei en als laatste

de kleine marshmallow.
● Pak per kerstman twee hagelslagjes en een rode M&M of Smartie en maak daar het gezichtje van.
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