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Het team van De Bron wenst u ondanks alles toch 
fijne feestdagen en een fijne kerstvakantie toe!  
Heel veel sterkte allemaal, blijf gezond en steun en 
help elkaar! 
 

 
Nieuwe leerling  
We hebben er weer een nieuwe leerling bij! Afgelopen vrijdag startte Gabriël 
in groep 1/2b  van juf Esther en juf Inge.  We wensen jou veel plezier bij ons 
op school Gabriël! 
 
Kerstviering thuis 
Het is begrijpelijk dat we dicht moeten, maar wel heel jammer. Want het is 
juist in een periode dat de kinderen en het team met de voorbereidingen van 
het kerstfeest bezig waren. Een mooi feest dat gaat over nabijheid en naar elkaar omkijken. Over een 
licht ontsteken voor mensen die in het donker zitten en voor hen die onze aandacht om welke reden 
dan ook extra nodig hebben. 
 
Om de viering toch te laten doorgaan, hebben de makers van onze levensbeschouwelijke methode 
Trefwoord speciaal materiaal ontwikkeld voor een kerstviering thuis. Met dit materiaal geven ze u 
een aantal kant-en-klare activiteiten die kinderen anders in de kerstviering op school hadden 
uitgevoerd en beleefd. 
 
Bij de viering voor thuis zit ook het nieuwe kerstprentenboek ‘Op tijd voor het lichtfeest’ van Lynette 
de Ruijter en Paul Oole. U kunt dit mooie e-boek nu thuis met uw kinderen bekijken en lezen. 
 
U vindt het materiaal voor de viering en het boek via de volgende link: 
www.trefwoord.nl/kerst-thuis. 
 
Thuisonderwijs en noodopvang 
We hebben inmiddels alles in de steigers staan om maandag 4 januari met het thuisonderwijs te 
starten. Ook hebben we een rooster gemaakt voor de bemensing van de opvang van de kwetsbare 
kinderen en de kinderen die vanwege het cruciale beroep van hun ouders opvang nodig hebben. Al 
deze kinderen kunnen ook 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.  

https://trefwoord.us4.list-manage.com/track/click?u=f3345ad59ad82c777f1dc0d66&id=3ac685d312&e=b5d320b9b8


 
Mocht u tijdens de vakantie nog vragen over de noodopvang hebben of wijzigingen willen 
doorgeven, dan kunt u hierover contact opnemen met juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom 
en via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.  
 
Restitutie TSO-geld 
We betalen u na afloop van het schooljaar het geld terug over de dagen dat uw kinderen vanwege de 
schoolsluiting niet hebben kunnen overblijven. Het overblijven tijdens de noodopvangdagen is gratis, 
omdat we dit zelf verzorgen en niet door overblijfkrachten laten begeleiden. 
 
Poetsavond afgelast 
We hebben vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus de voor donderdag 14 januari 
geplande poetsavond afgelast. 
 
Opbrengst WNF 
We zijn afgelopen week door de plotselinge sluiting niet meer toegekomen aan het legen van de 
spaarvarkentjes. We slaan december over en tellen eind januari de totale opbrengst over december 
en januari.  

Schoudercom 
We hadden in Schoudercom onder ‘Documenten’ al een map ‘Corona’ voor u aangemaakt. Inmiddels 
hebben we daar een map ‘Medezeggenschapsraad (MR)’ aan toegevoegd, waar u bijvoorbeeld het 
jaarverslag kunt vinden. In januari gaan we hier ook formulieren plaatsen, zoals ons nieuwe 
inschrijfformulier en ons nieuwe formulier om verlof voor uw kind aan te vragen. 
 
Nog steeds gezocht: nieuwe tuinierouder(s) 
Wij zijn op zoek naar één of meer opvolgers voor Ad, die nu samen met onze kinderen en die van de 
Merlijn, onze moestuin, naast het Kinderspeelkasteel, onderhoudt. Dus mocht u groene vingers 
hebben en het leuk vinden om zo nu en dan samen met groepjes kinderen in onze moestuin aan de 
slag te gaan, dan horen we graag van u! U kunt eerst nog een poos met Ad meelopen, zodat hij u een 
en ander kan uitleggen en laten zien. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij juf Nicolle. Zij is 
bereikbaar via Schoudercom en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Het zou fijn zijn als u in uw 
bericht aan haar aangeeft op welke dagen in de week en hoe vaak u beschikbaar bent. Ook opa’s en 
oma’s zijn van harte welkom om zich aan te melden! 
 
We zoeken ook nog steeds invaloverblijfkrachten!  
We hebben nog steeds een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom nieuwe mensen, 
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.  

mailto:nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl
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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 kersthapjes 
Deze keer een aantal gezonde hapjes om met kerst of een ander moment in de kerstvakantie te 
maken. Veel plezier samen! 
 

Watermeloen kerstbomen 
U snijdt eerst een grote plak uit een watermeloen. Daarna snijdt u hier 
driehoekjes uit, zoals u dat ook met een taart doet. Vervolgens snijdt u een 
deel van de schil weg.  

Bananen pinguïns 
Deze pinguïns maakt u van een banaan. Die doopt u 
in gesmolten chocolade. Vervolgens doet u er twee 
oogjes op en geeft u de pinguïn met twee oranje 
M&M's voetjes. 

Kerstfruit op een stokje 

 

 

 

 

Sterkebab  
Met een stervorm steekt u sterren uit schijven meloen of ander fruit. 
Tussendoor een paar kersen, kleine druiven of ander rond fruit. Op een 
stokje en klaar. 

Aardbei met slagroom kerstmannetjes 

 

 

 

 

Kerstmanmutsen 
Dit zijn satéprikkers met een druif, een plakje 
banaan, een stukje aardbei en op de punt een mini 
marshmallow. 



Kerstboom gezond sandwiches 

U smeert boterhammen met boter en belegt ze met een plakje kaas. U kunt 
ze ook prima besmeren met een laagje humus. Hier steekt u kerstbomen uit 
(u houdt dus wel restjes over). Deze belegt u met halve plakken komkommer 
en klaar is uw kerstboomsandwich. 

Rendier sandwiches 
Voor deze sandwiches besmeert u boterhammen (wit of 

bruin of wit en bruin) met broodbeleg naar keuze. Denk bijvoorbeeld aan jam, 
chocoladepasta, pindakaas, sandwichspread etc.. Vervolgens legt u de 
boterhammen op elkaar en steekt u er met een hartjesvorm hartjes uit. Daarna 
maakt u het rendier af met twee zoute pretzels, chocolade druppels en een rode 
M&M of skittle. 

Tosti sterren 
Gewoon eenvoudige kaastosti’s of tosti’s met kaas en 
ham en dan vervolgens sterren uitsteken. 

Kerstman & rendier spiesjes 
Stukjes witbrood met paprika en stukjes 
bruinbrood met pasta. De kerstboom van 

komkommer maakt het af. 

Broodje rendier 

 

U gebruikt (gebroken) zoute krakelingen 
als gewei, een druifje of bes als neus en twee oogjes. U kunt ze naar 
eigen keus beleggen. Van kaas tot worst of toch iets als pasta en 
hagelslag. ;-) 

 

Bagel kerstballen 
Deze kleine bagels bestrijkt u met een creamcheese en belegt u vervolgens 
met gezonde groenten.  

 
 
 
 
 
 
 
Volgende extra editie van de InformatieBron woensdag 13 januari (de dag na de 
aangekondigde persconferentie van dinsdag 12 januari) 
 
Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 15 januari 


