
 

 

 

 
18 september 2020 
 
 
Nieuwe leerlingen 
We hebben er vanaf vandaag in groep 1/2b weer een nieuwe leerling bij. Welkom Vincent en heel 
veel plezier bij ons op school! We plaatsen in de volgende nieuwsbrief nog een foto van Vincent. 

 
Speelgoedmarkt Kindcentrum Maaspoort  
Afgelopen vrijdag hadden we onze jaarlijkse speelgoedmarkt. 
De verkopers en kopers hebben onder het genot van een 
heerlijk zonnetje in een gezellige, ontspannen sfeer goede 
zaken gedaan. Benthe, Roos, Jihane, Nathalie, Seréna en 
Beau-Jolie (niet op de foto, wel zus Elisa van Nathalie) uit groep 
6 schonken hun opbrengst aan KiKa. Super hoor, dames! 
Iedereen die aan het slagen van de speelgoedmarkt heeft 
bijgedragen bedankt!  
 

Kinderpostzegelactie 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Kinderpostzegelactie, 

maar vanwege corona wel op een andere manier dan de afgelopen jaren. De organisatie heeft drie 
scenario’s ontwikkeld om, rekening houdend met de RIVM-maatregelen, toch fysiek of digitaal langs 
de deur te gaan. Dit waarderen we, maar we hebben, vanwege ieders veiligheid en de 
omslachtigheid van de scenario’s, besloten dat we de verkoop dit jaar beperken tot het eigen gezin 
en familie en vrienden. Dit neemt niet weg dat onze leerlingen van de groepen 7 en 8 vanaf 
aanstaande woensdag 23 september hun best gaan doen om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor 
projecten voor kwetsbare kinderen in benarde situaties. Projecten die de kans bieden op een betere 
toekomst en een mooie ontwikkeling. Heel veel succes kanjers! 
 
Praktisch verkeersexamen groep 8 
Het voor groep 8 naar donderdag 24 september verplaatste praktisch verkeersexamen kan die dag 
helaas toch niet doorgaan. Groep 8 doet nu toch op de oorspronkelijke datum van donderdag 20 mei 
praktisch verkeersexamen. Dus de datum die op de kalender staat klopt. 
 
Straatvoetbaltoernooi Pesten Stopt, Respect Begint 
Aanstaande vrijdag 25 september doen twee teams van ons mee aan het straatvoetbaltoernooi 
Pesten Stopt, Respect Begint. Een toernooi dat georganiseerd wordt in het kader van de landelijke 
Week Tegen Pesten en waarbij kinderen worden beloond voor opvallend sportief en respectvol 
gedrag. Er is ook een special guest: Nasser El Jackson, wereldkampioen Groundmoves. Komt u onze 
kanjers van groep 6 en 7 vrijdag aanmoedigen? De locatie is het Gele Plein, naast Kindcentrum 
Wijboom. Het toernooi start om 14.15 uur en duurt tot 19.00 uur. 
 
Kinderboekenweek woensdag 30 september tot en met woensdag 7 oktober 
Woensdag begint officieel de landelijke Kinderboekweek. Het thema van de Kinderboekenweek is dit 
jaar Kind & Jeugd. We gaan tijdens deze Kinderboekenweek terug in de tijd. Boeken brengen 



geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende 
verhalen over ridders, verplaatsen ons in oorlogstijd en komen van alles te weten over de Oudheid. 
We hebben geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. We verkennen werelden uit het 
verleden door het lezen van boeken! We openen de week op woensdag 30 september.  In de week 
daarna houden we in de groepen voorleesmomenten en voor de liefhebbers voorleeswedstrijden. Op 
woensdag 7 oktober sluiten we de week weer met elkaar af. 

Kwink (sociaal-emotioneel leren)  
Het thema voor de onderbouw is de komende twee weken ‘geef elkaar een compliment’. De 
bovenbouw gaat aan ‘positieve communicatie’ werken. Bijgaand vindt u de bij beide thema;s 
behorende Kwinkslag ‘Positief communiceren’, om thuis bijv. op de koelkast of een prikbord te 
hangen. 
 
Stappenplan vervanging 
Door corona neemt het aantal dagen dat er vervanging nodig is helaas toe. We moeten nu immers 
niet alleen zieke leerkrachten vervangen, maar ook leerkrachten die vanwege de RIVM-richtlijnen om 
andere redenen thuis moeten blijven. Om een en ander goed te regelen en hierin ook duidelijkheid 
aan u te geven, hebben we een stappenplan opgesteld. Dit treft u bijgaand aan. 
 
Beslisboom neusverkoudheid 
We stuurden u eerder via Schoudercom twee beslisbomen rondom neusverkoudheid. Bijgevoegd 
vindt u ter vervanging van deze beslisbomen een aangepaste versie. Leerlingen in de kleutergroepen 
worden niet benoemd omdat zij volgens het RIVM gewoon naar school mogen met een 
neusverkoudheid.  
 
Thuis aan de slag bij verkoudheid 
Kinderen van groep 3 tot en met 8 die op grond van de beslisboom thuis moeten blijven, maar zich 
niet ziek voelen, kunnen thuis inloggen en aan het werk. Bijgaand treft u hiervoor de instructie aan.  
 
Nieuwe goede doel 
De leerlingenraad heeft vorige week woensdag besloten niet zelf het nieuwe goede doel te kiezen, 
maar de kinderen uit de groepen 7 en 8 hierover te laten stemmen. Tot 1 oktober blijft KiKa 
(Kinderen Kankervrij) daarom nog ons goede doel. We onthullen in de volgende nieuwsbrief het 
nieuwe goede doel voor de rest van het schooljaar. 
 
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.  
 
Jaarlijkse toestemming publicatie foto’s en video’s 
Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om u jaarlijks 
om toestemming te vragen voor het publiceren van foto’s en video’s waar uw kind op staat. Daarom 
krijgen alle kinderen volgende week weer een brief hierover van ons mee, met daarbij een 
antwoordstrook. Wilt u zo vriendelijk zijn om die antwoordstrook voor elk kind in te vullen en de 
antwoordstro(o)k(en) volgende week in de OR-brievenbus in het halletje te (laten) doen? Dank alvast 
voor uw medewerking! 
 

http://www.bsdebron.nl/


 
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 een tip voor een gezonde snack. 
 

Gezonde yoghurtcake met frambozen 

  

 

Dit heeft u nodig: 
● 150 gram kokosolie 
● 7 el honing 
● 2 eieren 
● 140 g Griekse yoghurt 
● 1 vanillestokje 
● 100 g speltmeel 
● 125 g speltbloem 
● 2 tl bakpoeder 
● 125 g frambozen. 

 
Zo maakt u het:  
● Verwarm de oven voor op 160 graden. 
● Smelt de kokosolie in een pannetje en laat deze even afkoelen. 
● Doe ondertussen 5 eetlepels honing, de eieren en 100 milliliter yoghurt in een grote kom. 
● Schraap het merg uit het vanillestokje en voeg samen met de kokosolie toe aan de kom. Meng 

goed door elkaar. 
● Doe nu het speltmeel, de speltbloem, het bakpoeder en een snuf zout erbij en meng nogmaals 

goed door elkaar. 
● Spatel als laatste voorzichtig twee derde van de frambozen door het beslag heen. 
● Doe het beslag in een siliconen cakevorm (ca. 10 x 23 cm). Heb je geen siliconen vorm? Vet je 

cakevorm dan eerst even in met wat kokosolie of bekleed deze met bakpapier. 
● Zet de cake 60 minuten in de oven (je cake is gaar als je er een satéprikker in prikt en deze er 

schoon uitkomt). 
● Haal de cake uit de oven en laat hem goed afkoelen op een rooster. 
● Roer de rest van de yoghurt en honing door elkaar; dit is je frosting. Verdeel de frosting met een 

lepel over de cake en versier met de overige frambozen. 
 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 2 oktober 


