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We wensen u allemaal fijne Paasdagen!
Geniet van elkaar en van alle dingen die wel kunnen! Dat zijn er nog heel
veel!

Personalia
Juf Joyce, die tijdelijk juf Wilma voor een deel heeft vervangen, heeft een
baan bij de Prinses Amaliaschool in Boxtel aangeboden gekregen. Van dit
aanbod maakt ze graag gebruik. We wensen haar daar veel succes en
plezier! Juf Joyce wordt opgevolgd door juf Chantal van Houtum. Zij is er
vanaf aanstaande woensdag en werkt op dezelfde dagen als juf Joyce.

Juf Christelien is geslaagd voor haar opleiding tot leraarondersteuner. We zijn trots op haar!
Nogmaals van harte!

Nieuwe leerlingen
We hebben er in groep 1/2a weer een nieuwe leerling bij: Lexi. Welkom op De
Bron Lexi en een hele leuke tijd bij ons!

Uitkomst enquête thuisonderwijs
Bijgevoegd vindt u de uitkomsten van de enquête thuisonderwijs, die we laatst
hebben gehouden.
In totaal heeft 53,9% van de ouders de enquête ingevuld. Dank hiervoor!
De uitkomsten zijn over het algemeen erg positief. Bedankt voor alle
complimenten! Die doen ons goed! Met de tips gaan we aan de slag!

Lexi, 1/2a

Opbrengst WNF
We hebben afgelopen week voor het eerst sinds de sluiting weer de spaarvarkentjes uit alle klassen
geleegd. De opbrengst was deze keer maar liefst € 171,43! Dit vooral door de inspanningen van
leerlingen uit groep 5. Jesse, Jayvano en Finn hielden een collecte-actie langs de deuren, Maurits en
Marysia en Evi verzamelden lege flessen, Maurits en Marysia verkochten ook nog warme chocomel,
Frederieke haalde geld op en Sjors, Daaf, Femke, Eleena en Jenti legden hun zakgeld in. Samen was
dit goed voor een totaalbedrag van € 157,08! Echt super gedaan kanjers! Gefeliciteerd met de
wisselbokaal!

Paasviering
We vieren vanochtend in alle klassen het Paasfeest. We staan stil bij het paasverhaal en doen ook nog
samen met de kinderen iets creatiefs rondom Pasen. Ook mogen alle kinderen paaseitjes zoeken.



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 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!

Aanstaande donderdag en vrijdag gewone schooltijden
Hierbij herinneren we u eraan dat we de kinderen aanstaande donderdag en vrijdag op de voor nu
gewone schooltijden op school verwachten, dus op donderdag van 08.30 uur tot 14.30 uur en op
vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Dit omdat ons cultuurproject vanwege alle geldende beperkingen
niet door is gegaan. Hierdoor gaat ook de voor donderdagavond geplande afsluiting ervan niet door.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Komende week gaat de onderbouw verder met het thema
‘Rekening houden met de ander tijdens het samenwerken’. Daarna
gaan de kinderen tot de meivakantie aan de slag met het thema
‘Spijt hebben van een keuze’.

De bovenbouw werkt komende week nog verder aan ‘Positief communiceren tijdens de
samenwerking’. Daarna gaan de bovenbouwkinderen tot de meivakantie verder met het thema
‘Keuze maken als groep’.

Bijgevoegd vindt u de Kwinkslag ‘Keuze-check’ voor de weken van 12 april tot de meivakantie. Geeft u
‘m weer een opvallend plekje in huis?

Biebboeken
Er zijn helaas verschillende kinderen die geen nieuwe biebboeken kunnen lenen, omdat zij nog
biebboeken thuis hebben liggen. Zou u eens goed willen kijken of u thuis nog boeken heeft liggen die
eigenlijk al ingeleverd hadden moeten zijn? Zo ja, zou u die dan dinsdag aan uw kind(eren) mee willen
geven? Dan kan uw kind weer nieuwe boeken lenen.

Sponsor voor biebtasjes
We hebben, met dank aan de moeder van Julien uit groep 1/2a, inmiddels een sponsor voor onze
nieuwe biebtasjes gevonden: Synergie International Recruitment. Hier zijn we heel blij mee! We
hopen de nieuwe tasjes snel aan u te kunnen presenteren! Super bedankt alvast voor je inspanningen
voor ons Dorien!

Update besmettingen
We hebben besloten om vanaf volgende week alleen nog diegenen over nieuwe COVID-19-
besmettingen te informeren die bepaalde acties moeten nemen. Dan hoeven we u niet langer  te
overspoelen met informatie. We houden het aantal besmettingen wel bij en houden hiervan ook een
(zo anoniem mogelijk) overzicht bij in Schoudercom. U vindt dit overzicht onder ‘Documenten’. Hier
vindt u ook de bijbehorende algemene informatiebrief voor degenen die geen nauw of overig contact
van een besmet iemand zijn.

Neustest kinderen
Zoals u mogelijk al via de media heeft vernomen, stoppen de GGD’s met de diepe coronaneustests bij
kinderen. Vanaf aanstaande zondag 4 april krijgen kinderen tot en met 12 jaar alleen nog een ondiepe



neustest, samen met een keeltest. Het neuswattenstaafje van de nieuwe ondiepe
test reikt niet verder dan een vinger doet bij neuspeuteren. De test is wel wat
minder accuraat, maar dit weegt volgens het RIVM niet op tegen de verwachte
grotere testbereidheid.

Gevonden telefoon
Kinderen hebben al een poosje geleden op of rondom het speelplein deze iPhone
met een rose hoesje gevonden. Helaas weten we niet van wie íe is. Mocht u het
wel weten, wilt u dan een berichtje naar juf Nicolle sturen? Zij is bereikbaar via
Schoudercom en via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Alvast bedankt!

Gezonde lunch
Deze keer weer een recept voor een lekkere, gezonde lunch. Ook leuk om uw kind in de trommel mee
naar school te geven!

Wraps met gerookte kip en pesto

.

Wat heeft u nodig (voor 4 wraps):
● 20 gram pijnboompitten
● 25 gram groene pesto
● 50 gram Griekse yoghurt
● 4 grote wraps
● 120 gram gerookte kip (in plakken)
● een klein zakje rucola (of een restje)
● 25 gram Parmezaanse kaas.

Hoe maakt u het:
● Rooster de pijnboompitten in een koekenpan op laag vuur tot ze mooi bruin zijn.
● Meng de pesto en Griekse yoghurt door elkaar.
● Besmeer de wraps met een dun laagje van het pesto-yoghurt mengsel.
● Leg de gerookte kip erop en doe er wat rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas op.
● Rol de wrap op en snijd ‘m in kleine stukjes (als hapje) of laat ‘m heel.
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