18 maart 2022
Personalia
We zijn het helaas vergeten om in onze nieuwsbrief van 25 februari al te
vertellen, maar juf Anjo is op 14 februari bevallen van een gezonde,
prachtige zoon: Morris! Morris woog bij de geboorte 3140 gram en was 51
centimeter lang. Juf Anjo en Morris maken het goed! We wensen juf Anjo,
haar vriend Daan, hun dochter Livia en Morris heel veel geluk samen! Voor
degenen die juf Anjo een kaartje willen sturen: het adres is Deken
Baekersstraat 122a, 5482 JJ Schijndel.
We hebben in februari afscheid genomen van onze stagiaires Nick, Ezra, Samia, Sidney en Talita.
Thomas en Meike zijn er nog, maar zij zijn van groep gewisseld. Thomas is nu stagiaire in groep 7 en
Meike loopt nu stage bij De Leeuwen. Hiernaast hebben we drie nieuwe stagiaires. Zij stellen zich
onderstaand aan u voor.
Britt, stagiaire groep 4
Hoi hoi, ik ben Britt Aarts. Ik ben 17 jaar en woon in Den Bosch. Ik ben tweedejaars
student en volg de opleiding onderwijsassistent op het Koning Willem 1 College.
Hierna wil ik graag naar de Pabo. Ik loop elke maandag en dinsdag stage in groep
4 bij juf Erna en juf Elisabeth. Ik vind het geweldig om elke week weer met de
kinderen te zijn!

Sanne, stagiaire groep 6
Hoi hoi,
Ik ben Sanne en ik loop op maandag en dinsdag stage bij meester Rob in groep 6.
Ik zit op het Koning Willem 1 College. Ik doe de opleiding onderwijsassistente en ik
zit in leerjaar 1. Ik vind het op De Bron heel erg leuk en ik voel me echt op mijn
plekje hier.

Nathalja, stagiaire groep 8
Ik ben Nathalja. Ik ben 17 jaar en woon in Hedel. Ik ben eerstejaars student aan
het Koning Willem 1 College. Ik ben begonnen aan de opleiding onderwijsassistent, omdat ik graag wil doorstromen naar de Pabo om daar de opleiding
leerkracht te gaan volgen. Ik loop stage in groep 8 bij juf Angeline en juf Pien. Ik
blijf tot februari 2023 stage lopen op de Bron. Mijn stagedagen zijn maandag en
dinsdag. Ik vind het stage lopen erg leuk en hoop veel te kunnen leren van de
klas!

Nieuwe leerlingen
We hebben er weer twee nieuwe leerlingen bij! Vorige
week startte Nova bij De Giraffen en Sven bij De Leeuwen.
Welkom en heel veel plezier allebei!

Herinnering tevredenheidsonderzoek
We stuurden u woensdag 9 maart via Schoudercom een
bericht van Karel van der Burgt van Edudat met het
verzoek om de oudersvragenlijst voor de Kind Centrum
Monitor in te vullen. Denkt u er nog aan om de vragenlijst
in te vullen? Dit kan nog tot en met woensdag 30 maart. We hopen dat u in grote getale meedoet!
Hoe meer respons, hoe fijner! Bedankt alvast voor uw medewerking!

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe
De Kangoeroewedstrijd van gisteren was een succes! Er deden 35 leerlingen mee: 11 duo’s en 13
individuele deelnemers. In mei verwachten we de uitslag en de prijzen. Nog even geduld dus…
Op de foto Jonathan en Dilain uit groep 8 aan het werk. Onderstaand de ervaringen van groep 6:
Daaf: Ik vond het wel leuk, vooral de puzzels. Een paar waren lastig, maar de meeste waren wel leuk.
Noah: Leuk. Ik snapte niet alle vragen.
Maurits: Spannend om te doen, maar wel leuk.
Lana en Evi: Leuk om samen te werken. De vragen vonden we heel
erg spannend.
Iris en Daan: De vragen vonden wij heel makkelijk. Het was heel
leuk om mee te doen. We waren snel klaar.
Nerea en Noa: We vonden het leuk. We moesten soms wel
nadenken. Alle vragen af. De vraagtekens hebben we in antwoord
om kunnen zetten. Het was super leuk!

Trefwoord, methode voor levensbeschouwing
Het thema van Trefwoord voor de komende weken is ‘Bijzondere ontmoetingen (met een onbekende,
een idool, een dier of de stilte)’.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De komende twee weken werken alle groepen aan het thema ‘Doorzetten en jezelf motiveren als iets
lastig is’.

Week van de Lentekriebels
Anders dan in de schoolgids staat en in de vorige nieuwsbrief
stond, was de Week van de Lentekriebels niet afgelopen week,
maar is het komende week Week van de Lentekriebels. Dit jaar is
het thema ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om het
bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming,
oftewel consent. Zie voor meer informatie bijgaande brief.

Poetsavond donderdag 29 maart
We zoeken voor dinsdag 29 maart voor de groepen 4 en 6 nog één poetsouder en voor De Leeuwen
en groep 3 nog twee poetsouders. Mocht u tijd en zin hebben om te komen helpen, dan zou het fijn
zijn als u dit doorgeeft aan juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en via
nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.

Het zou fijn zijn als alle poetshulpen, 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 21.00 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers er bij.
Bedankt alvast voor uw inzet!

Woensdag 30 maart Grote Rekendag
We doen woensdag 30 maart mee aan de De
Grote Rekendag! Dit is een dag voor groep 1
tot en met 8 die helemaal in het teken staat
van rekenen. Het is een dag van
onderzoekend leren en speelse opdrachten.
Een dag die laat zien dat rekenen meer is
dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Meer dan duizend
basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij
bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met
handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of
bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert
inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Schriftelijk verkeersexamen groep 7 en 8 donderdag 31 maart
Op donderdag 31 maart doen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 het schriftelijk
verkeersexamen.De leerlingen gaan dan 25 vragen beantwoorden vanuit hun rol als fietser,
voetganger en passagier. De leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben
beantwoord. Dit gaat ze vast lukken, want ze zijn allemaal goed voorbereid. Heel veel succes
allemaal!

Donderdag 7 en vrijdag 8 april gewone schooltijden
Vanwege het niet doorgaan van ons cultuurproject, verwachten we de kinderen donderdag 7 en
vrijdag 8 april op de gewone schooltijden op school. Dus op donderdag van 08.30 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Noteert u het even in uw
agenda? Dank alvast!

Gezocht: diverse hulpouders!
We zijn nog op zoek naar diverse hulpouders. We zoeken nog:
● Koningsspelenouders: ouders die willen helpen tijdens de
Koningsspelen op vrijdag 22 april door een spel of een groepje
kinderen te begeleiden
● spelletjesouders voor De Olifanten: u begeleidt spelletjes die
kinderen individueel of in een klein groepje spelen. Het zijn
speleltjes op allerlei gebieden zoals taal (rijmen, woordenscha,
communicatie), rekenen (tellen, cijferherkenning, vergelijken) en
motoriek.
● ramenzeemouders: ouders die de ramen zemen rondom versiermomenten.
Heeft u tijd en zin om ons te helpen? Dan vragen we u om ons dit via de volgende link te laten weten
aanmeldingsformulier hulpouders.

Schoolfotograaf
Angela Haas, onze schoolfotografe, is gestopt met schoolfotografie. De
ouderraad heeft ons voorgesteld om met Nieuwe Schoolfoto in zee te gaan.
Na ontvangst van een informatiepakket en een verkennend gesprek, hebben
we Nieuwe Schoolfoto geboekt voor dinsdag 14 juni. Ze maken de foto’s in
twee studio’s die ze neerzetten op het bovenbouwleerplein. Ze krijgen
tijdens de dag ondersteuning van twee ouderraadsleden. Verdere informatie
volgt later. Degenen die nu al meer willen weten verwijzen we naar
www.nieuweschoolfoto.nl.

Corona
Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen.
Sommige maatregelen zijn per direct vervallen, andere vervallen per woensdag 23 maart. Het
belangrijkste dat voor ons verandert is dat het testen zonder klachten niet meer nodig is. Dit betekent
dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en wij als team niet meer twee keer per week preventief
hoeven te testen. De basisadviezen blijven: handen wassen, in de elleboog hoesten en niezen, thuis
blijven bij klachten en een test doen en voor voldoende frisse lucht zorgen.
We vragen u daarom nog steeds:
● om uw kind bij klachten die horen bij corona te testen
● uw kind met klachten die horen bij corona alleen na een negatieve testuitslag naar school te laten
komen (kinderen met klachten die horen bij corona zonder een negatieve testuitslag laten we
ophalen)
● als er in het gezin één of meer besmettingen zijn, uw kind elke dag voor het naar school gaan te
testen en uw kind bij een positieve testuitslag thuis te houden
● rekening te houden met de volwassenen en kinderen in school die zich zorgen maken om hun
gezondheid (houd bijv. 1,5 meter afstand als de ander dit aangeeft).
Mocht u uw kind vanwege financiële redenen niet zo vaak kunnen testen als wij vragen, dan kunt u
dit doorgeven aan juf Nicolle. Dan zorgt zij dat u gratis zelftesten ontvangt. Juf Nicolle is bereikbaar
via Schoudercom en via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.
In Schoudercom staan onder ‘Documenten’ in de map ‘Corona’ alle nieuwe voor u relevante
documenten, zoals de laatste Beslisboom, het laatste Protocol, de laatste Q&A’s en het laatste
Servicedocument. Dus neem daar eens een kijkje!

Op tijd naar school
We merken dat er de laatste tijd nogal wat kinderen te laat op school komen. Dit vinden we
vervelend, omdat we dan niet op tijd met de lessen kunnen beginnen. We herinneren u er daarom
aan dat de deuren ‘s ochtends al om 08.20 uur open gaan, zodat de kinderen nog even tijd hebben
om hun jas uit te doen en hun drinken en eten voor de kleine pauze uit hun tas te pakken. We zien
graag dat de kinderen hier uiterlijk iets vóór half negen klaar mee zijn, zodat we stipt om 08.30 uur
met onze lessen kunnen beginnen. Ga daarom dus ruim op tijd van huis, zodat u al om 08.20 uur met
uw kind(eren) bij school bent! Laat ook kinderen die zelfstandig naar school komen ruim op tijd
vertrekken! Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen op uw medewerking! Bedankt alvast!

Graag een gezonde lunch mee
Het is ons helaas opgevallen dat veel kinderen tijdens het overblijven een ongezonde lunch bij zich
hebben; sommige kinderen hebben bijvoorbeeld gefrituurde frikadellen, calorierijke koeken of
snoepzakjes mee. Dit vinden we echt onwenselijk, omdat wij een Gezonde School zijn! We vragen u
dan ook vriendelijk om dit soort ongezonde dingen niet meer aan uw kind(eren) mee te geven!

We herinneren u aan de volgende TSO-regel waar u door aanmelding van uw kind voor de TSO
akkoord mee bent gegaan:
We zien graag dat u uw kinderen voor het overblijven een gezonde lunch mee geeft. Naast
boterhammen, kunnen de kinderen bijvoorbeeld wat groente of fruit meenemen. We zien liever geen
snoepjes en calorierijke koeken. Deze zullen onze overblijfkrachten mee terug naar huis geven. Tijdens
het overblijven krijgen de kinderen water of melk te drinken. Eventueel kunt u zelf iets anders
meegeven, het liefst natuurlijk caloriearm.
Als u uw kind niet elke keer groente of fruit voor bij de lunch wilt meegeven, dan kunt u uw kind ook
eens een keer één van de volgende dingen meegeven:
●

wat rauwe of geroosterde noten, zonder suiker of zout, bijv.
walnoten, amandelen of pecannoten
● wat gedroogd fruit (ook lekker samen met wat noten), bijv.
gedroogde abrikozen, rozijnen, pruimen of appel
● een rijstwafel met stroop, amandelpasta, pindakaas of een plakje
kaas
● een plakje bananenbrood
● een ontbijtmuffin met havermout
● een mueslireep
● een Evergreenkoek
● een Sultana
● een plakje ontbijtkoek of
● een gekookt eitje.
Even googlen levert nog veel meer leuke ideeën op!
We rekenen op uw begrip en medewerking, mede voor de kinderen die wel een gezonde lunch bij
zich hebben! Bedankt alvast!

Synchroniseren kalender Schoudercom
Wist u dat u de kalender in Schoudercom aan uw eigen agenda kunt toevoegen? Dit kan als volgt.
Ga in SchouderCom naar de KALENDER-tab, selecteer Mijn agenda in het keuzelijstje en klik op de
downloadknop rechtsboven (het pijltje dat naar beneden wijst). Volg daarna de verdere instructies
om uw agenda met bijvoorbeeld Microsoft Outlook of Google Calendar te synchroniseren of direct
aan uw smartphone of tablet toe te voegen.
Veranderingen in de SchouderCom-kalender worden automatisch opgehaald vanuit uw andere
kalender. Dit kan enkele uren tot een dag duren, afhankelijk van het programma dat u gebruikt.
De Medezeggenschapsraad heeft voor u een filmpje gemaakt met bovenstaande uitleg. Dit vindt u
onder ‘Documenten’ onder ‘Instructies’ in Schoudercom.

Nog steeds vaste overblijfkrachten en invalkrachten gezocht!
We zoeken nog steeds nieuwe vaste overblijfkrachten. Ook kunnen we nog wat extra
invaloverblijfkrachten gebruiken. Onze invalkrachten vervangen onze vaste overblijfkrachten in
geval van ziekte e.d..
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
● dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
● dat u vijf 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 nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Gezonde traktatie
Deze keer een tip voor een leuke lentetraktatie: vrolijke bloemetjes om op te eten!
Wat heeft u nodig:
● (groene) druiven
● ananas (en/of voor andere kleuren bloemen meloen)
● satéprikkers (lange en korte)
● blauwe bessen.
Hoe maakt u het:
● snijd de druiven door de helft
● snijd bloemen van de ananas (en/of meloen)
● prik de druiven aan een lange satéprikker
● prik bovenop een bloem
● prik een blauwe bes op een kleine satéprikker
● prik de kleine satéprikker in het midden van de bloem.

Volgende InformatieBron vrijdag 1 april 2022

