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Personalia nieuwe schooljaar 
We gaan aan het eind van dit schooljaar van een aantal mensen afscheid nemen. Onderstaand een 

overzicht.  

Juf Ineke 
Na 19 jaar op De Bron gewerkt te hebben, gaat juf Ineke haar vleugels spreiden. Ze gaat als leerkracht 
middenbouw en zorgcoördinator een nieuw avontuur tegemoet op De Avonturier.  We hebben intensief 
en superfijn samengewerkt en gaan met pijn in ons hart afscheid nemen van elkaar. We wensen juf 
Ineke heel veel succes en plezier op De Avonturier! 
 
We gaan op donderdag 9 juli met de kinderen en het team op gepaste wijze van juf Ineke afscheid 
nemen. Ook ouders kunnen dan persoonlijk afscheid van juf Ineke nemen. Dit kan van 14.00 uur tot 
14.45 uur op het speelplein. 
 
Juf Nathalie 
Vorig jaar hebben we nog uitgebreid haar 25-jarig jubileum op De Bron gevierd. Nu hebben we al 26 
mooie jaren met elkaar achter de rug. Helaas gaan we ook met pijn in ons hart afscheid nemen van juf 
Nathalie. Ook zij is toe aan een andere uitdaging. Juf Nathalie gaat werken in de vervangerspoule van De 
Dommelgroep. We wensen juf Nathalie heel veel succes en plezier in de vervangerspoule en hopen 
haar, als we een invalkracht nodig hebben, vaak te zien! 
 
We gaan op vrijdag 10 juli met de kinderen en het team op gepaste wijze van juf Nathalie afscheid 
nemen. Ook ouders kunnen dan persoonlijk afscheid van juf Nathalie nemen. Dit kan van 14.00 uur tot 
14.45 uur op het speelplein.  
 
Nieuwe aanwinsten 
We starten het nieuwe schooljaar met een aantal nieuwe mensen. Zij stellen zich hieronder aan u voor. 
 
Juf Inge 

Mijn naam is Inge Hoekstra en ik woon samen met mijn vriend Bart en drie 
kinderen Eva, Jesse en Roos in de Maaspoort. De Bron is voor mij bekend 
terrein: ik heb er niet alleen tien jaar geleden als leerkracht gewerkt, ook 
mijn kinderen zitten hier op school.  
 
Na op verschillende andere scholen gewerkt te hebben, kom ik volgend 
schooljaar weer op De Bron werken. Ik ga twee dagen lesgeven en één dag 
als zorgcoördinator werken (voorheen Intern Begeleider (IB-er)). Ik heb 
ontzettend veel zin om in deze prettige omgeving samen met de leerlingen, 
ouders en collega’s aan de slag te gaan! 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te kamperen, lees ik graag, speel ik 
improvisatietheater en doe ik geregeld een poging om sportief bezig te zijn. 

 



Juf Daniëlle 
Mijn naam is Daniëlle Aarts. Ik ben 50 jaar, woon samen met Leon in 
Boxtel en ben moeder van twee volwassen dochters. 
 
Ik werk al bijna 25 jaar in het onderwijs in de regio Tilburg. Hiernaast 
heb ik het afgelopen schooljaar ook op diverse scholen van stichting 
Talentis gewerkt. Ik kom na de zomervakantie tijdens het 
zwangerschapsverlof van juf Daisy op woensdag tot en met vrijdag 
groep 1/2a overnemen. Hier heb ik ontzettend veel zin in! 
 
Ik hoop jullie snel allemaal te kunnen ontmoeten! 
Voor nu alvast voor iedereen een hele fijne (en gezonde) vakantie en 
tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
 

Groepsbemensing  en indeling 2020/2021 
 
Leerlingenaantal stabiel 
We verwachten dat het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2020, ondanks een aantal verhuizende 
kinderen, rond de 188 zit. Hierdoor kunnen we met acht groepen blijven werken. Mogelijk dat het totale 
leerlingenaantal door extra instroom in de groepen 3 t/m 8 nog iets stijgt. 
 
De groepsbemensing 
We hebben zorgvuldige afwegingen gemaakt bij het samenstellen van de groepen en de bemensing en 
hebben het plaatje inmiddels rond. Helaas hebben we op dit moment nog niet de vereiste instemming 
van de Medezeggenschapsraad (MR). Die hopen we dinsdagavond alsnog te krijgen, zodat we u 
aanstaande woensdag de definitieve groepsbemensing en indeling kunnen geven. Daar zal ook in staan 
aan welke groep juf Inge H. twee dagen les gaat geven.  

 
Nieuwe kleuterindeling 
We hebben de kleuters voor jaar 1 al wel definitief kunnen indelen, maar die uit groep 2 nog niet. We 
willen de komende weken nog met een aantal ouders bespreken of hun kind in groep 2 blijft dan wel 
naar groep 3 doorstroomt. Vanwege het thuisonderwijs vinden deze gesprekken later plaats dan 
gebruikelijk, zodat we kunnen meenemen hoe de kinderen de terugkeer naar school hebben opgepakt. 
 
Onderstaand al een overzicht van de kleuters die volgend jaar in groep 1 komen. In de nieuwsbrief van 
vrijdag 10 juli publiceren we de volledige kleuterindeling, inclusief de indeling van de kleuters in groep 2. 
 
Groep 1/2a, 21 leerlingen (13 in 1a / 8? in 2a) 
1a: Elena, Romko, Julien, Jaz, Chloë, Nina, Roos, Romano, Milli, Grace, Ayden, Stef en Boris 
2a: huidige kleuters die niet naar groep 3 gaan 
 
Groep 1/2b, 23 leerlingen (15 in 1b / 8? in 2b) 
1b: Dani, Sophia, Jesse, Quinn, Daan, Kane, Lieke, Tygo, Hailey, Jorn, Jason, Denzel, Lisse, Liv en Vincent 
2b: huidige kleuters die niet naar groep 3 gaan 
 
Protocol kleuters 
Een kleuterperiode duurt voor de meeste kleuters bij ons minimaal 2 jaar. In overleg met ouders en 
leerkracht wordt besloten of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Leerlingen die vanaf 
januari instromen starten met een instroomperiode (groep 0). Zij gaan na de zomer naar groep 1. 
Leerlingen die niet direct na de zomervakantie in groep 1 starten, maar in de maanden oktober, 
november of december, blijven na de zomer in groep 1, maar krijgen ook aanbod van groep 2. 
Vervolgens wordt tijdens het tweede schooljaar in overleg met de ouders besloten of een leerling  



klaar is voor groep 3. 
 

Poetsavond maandag 22 juni 
We hebben u eerder laten weten de poetsavond van maandag 22 juni te cancelen. We merken echter 
dat de klassen behoorlijk vies zijn. We hebben daarom besloten de poetsavond toch te laten doorgaan. 
Dit in de hoop dat een deel van de ouders die voor deze avond waren ingeroosterd toch, met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen, willen komen. Het zou fijn als degenen die waren ingeroosterd en 
niet kunnen of willen komen, dit uiterlijk aanstaande maandag 22 juni vóór 12.00 uur via Schoudercom 
of n.deboer@bsdebron.nl aan juf Nicolle laten weten. Dan weten we tijdig hoeveel animo er is en of de 
avond definitief kan doorgaan. Voor de ouders die wel kunnen: als u maandag vóór 15.00 uur niets 
hoort, gaat de poetsavond door! 
 

Verkouden kleuters 
U heeft het waarschijnlijk afgelopen week al gelezen of gehoord: kinderen uit groep 1 en 2 mogen naar 
school en de kinderopvang als zij alleen een neusverkoudheid zonder koorts hebben. Dit geldt echter 
niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen 
gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. Ook kinderen met andere klachten die bij 
COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op 
verzoek van de ouders getest worden. Het RIVM heeft het advies hierover aangepast. Wij volgen dit 
advies. 
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