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Personalia 
We zijn blij dat we een goede opvolgster voor onze onderwijsassistente Kirsten hebben gevonden! 
Zij is gisteren al begonnen. Haar naam is Christelien de Man. Zij is er tot de herfstvakantie op 
donderdag en vrijdag en daarna op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Onderstaand stelt 
Christelien zich aan u voor. 
 

Ik ben 44 jaar, collegiaal, een verbinder en een tikkeltje chaotisch. Ik ben 
al 23 jaar samen met Martijn. We hebben twee meiden: Jasmijn van 13 
en Bente van 9. Na mijn opleiding tot Sociaal Pedagogisch Werker 
(SPW), besloot ik het bedrijfsleven in te stappen. Na verschillende 
functies als managementassistente de afgelopen 20 jaar, durfde ik mijn 
hart te gaan volgen en heb ik mijn baan opgezegd. In eerste instantie 
ben ik als onderwijsassistente vrijwillig aan de slag gegaan op de 
basisschool van mijn dochters. Al snel kwam ik erachter dat het werken 
met kinderen mij op het lijf geschreven is. Ik heb mijn vrijwillige status 
om kunnen zetten naar vast en ben daarnaast gestart met de opleiding 
tot leraarondersteuner. Nu mag ik aan de slag als onderwijsassistente 
op de Bron. Hier heb ik heel veel zin! Ik hoop u snel te ontmoeten! 

 
Nieuwe leerlingen 
We kondigden ‘m in onze vorige nieuwsbrief al aan: onze nieuwe leerling 
Vincent in groep 1/2b. Toen hadden we nog geen foto van ‘m, nu wel! 
Nogmaals heel veel plezier bij ons op school Vincent!  
 
Straatvoetbaltoernooi Pesten Stopt, Respect Begint 
Afgelopen vrijdag deden twee teams van ons mee aan het 
straatvoetbaltoernooi Pesten Stopt, Respect Begint. Een toernooi dat 
georganiseerd werd in het kader van de landelijke Week Tegen Pesten en 
waarbij kinderen werden beloond voor opvallend sportief en respectvol 
gedrag. Onze kinderen hebben genoten! 

 
Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag begon de Kinderboekenweek, met het thema Kind 
& Jeugd. Wij openden de week met een fotopuzzeltocht, waarbij de 
kinderen ontdekten hoe alle juffen en meesters er vroeger als kind 
uitzagen. Dat was lachen! Verder houden we sinds woensdag in de 
groepen voorleesmomenten en voor de liefhebbers 
voorleeswedstrijden. Aanstaande woensdag sluiten we de week weer 
met elkaar af. 
 

 



KiKa 
Afgelopen maand spaarden we met z’n allen € 81,98 voor KiKa. Deze keer had groep 6 veruit de 
grootste opbrengst: € 66,32. Dit vooral dankzij Benthe, Roos, Jihane, Nathalie, Seréna en Beau-Jolie , 
omdat zij hun opbrengst van de speelgoedmarkt doneerden. Top gedaan dames en alle andere 
leerlingen uit groep 6! De bokaal is deze maand voor jullie. Gefeliciteerd! 
 
22 gediplomeerde mediatoren 
Er zijn op alle scholen in Nederland conflicten 
tussen leerlingen. Dit is heel gewoon en ook 
helemaal niet erg. Het gaat er vooral om óf en 
hoe het conflict weer wordt opgelost. Wij 
werken daarom op school met peer mediation. 
Mediation waarbij de bemiddelaar een ‘peer’ 
ofwel een ‘gelijke’ is. Dit kan bijvoorbeeld een 
leerling uit dezelfde klas zijn. De ene leerling 
helpt dus de andere twee (of meer) met het 
oplossen van hun conflict. De kinderen die 
bemiddelen volgen eerst op school een 
mediatietraining. Die is dit jaar verzorgd door juf 
Wilma. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 konden 
zich hiervoor opgeven. Afgelopen week rondden 
zij hun mediatietraining af. Hierdoor hebben we 
nu 22 gediplomeerde mediatoren. Gefeliciteerd 
kanjers en heel veel succes met mediëren! 
 
Nieuwe Leerlingenraad 
We hebben weer een nieuwe leerlingenraad. Onderstaand stelt de leerlingenraad zich aan u voor. 

 
Dit jaar zitten Naima (8), Elin (8), Lisa (8), Stijn (8), 
Dilain (7), Parie (7), Liselotte (7), Eva D. (7) en Siem (7) 
in de leerlingenraad. 
 
Wij mogen helpen met allerlei feesten zoals 
Sinterklaas, Kerst, Pasen en nog veel meer. 
Het goede doel voor dit jaar is het Wereld Natuur 
Fonds (WNF). Hier zetten we ons dit hele schooljaar 
voor in.  
 
De leerlingenraad heeft om de zes weken een 

vergadering. Hierin praten we over wat we komend schooljaar gaan doen. We vinden het heel leuk 
dat wij mee mogen beslissen wat er op school gebeurt.  
 

Groetjes, 

de leerlingenraad  
 

Nieuwe goede doel 

Zoals bovenstaand al door de leerlingenraad aangekondigd, is ons goede 
doel vanaf nu het Wereld Natuur Fonds (WNF). De leerlingenraad heeft de 
leerlingen uit de groepen 7 en 8 laten stemmen en het WNF had de meeste 
stemmen. 



De missie van het WNF is om de rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Het 
WNF wil samen met anderen een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie 
leven. Voor meer  informatie zie Wereld Natuur Fonds. 
Spaart u ook nu weer samen met ons mee? Dit kan door uw kind iets in het spaarvarkentje in de klas 
te laten doen. Ook nu tellen we elke keer aan het einde van de maand de opbrengst en wint de klas 
met het meeste spaargeld de bokaal. 
 
Kinderen wel of niet naar school? 
Onderstaand de laatste richtlijnen van het RIVM over wanneer uw kind wel of niet naar school mag. 
 
Kinderen mogen wél naar school als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn). 
 
Kinderen in het basisonderwijs moeten thuisblijven als: 
● Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, neem 
dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

● Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en het kind 
klachten heeft die passen bij COVID-19. 

● Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft 
en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag 
heeft. 

● Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus. 
 
Kinderen mogen dus wél naar school als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn. 
 
De beslisbomen die we u eerder toezonden vervallen hiermee. 
 
Kwink, sociaal emotioneel leren 
Het thema voor de komende twee weken voor de 
onderbouw is ‘Conflicthantering, wat wil ik en wat 
kan ik?. De bovenbouw heeft de komende twee 
weken als thema ‘Conflicthantering, opkomen voor 
elkaar’. Bijgaand vindt u de bij beide thema’s 
behorende Kwinkslag ‘De oversteektechniek’, om thuis bijv. op de koelkast of een prikbord te 
hangen. 
 
Reminder: poetsavond dinsdag 6 oktober afgelast 
Ter herinnering: de poetsavond van aanstaande dinsdag 6 oktober gaat niet door. Dit vanwege het 
toenemend aantal coronabesmettingen en de afgelopen maandag tijdens de persconferentie van de 
heren Rutte en De Jonge aangekondigde verscherpte maatregelen. We vinden het nu niet 
verantwoord om zo veel ouders tegelijk in school te laten samen komen. We gaan er van uit dat u 

hier begrip voor heeft! 
 
Vanaf maandag 12 oktober kindgesprekken groep 1  
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen zien, hebben we voor de 
periode van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober de 
kindgesprekken voor groep 1 gepland. Er kan dan, vanuit onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, uitgesproken worden wat de 
leerkracht en ouders van elkaar verwachten.  

https://www.wwf.nl/
https://www.wwf.nl/


  
U heeft een gesprek met de leerkracht (bij duo-leerkrachten met de leerkracht die de desbetreffende 
dag werkt), zónder uw kind er bij. Er staat 15 minuten gepland. De laatste 5 minuten gebruikt de 
leerkracht om gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem te zetten. 
  
U kunt vanaf aanstaande maandag 5 oktober 16.00 uur tot en met aanstaande vrijdag 9 oktober 
16.00 uur in Schoudercom tijden reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden de 
komende weken beschikbaar zijn. 
 
Let op: als één van de leerkrachten bij u op huisbezoek komt, hoeft u geen afspraak te maken voor 
een kindgesprek! 
 
Jaarvergadering OR en MR maandag 12 oktober 
Het bestuur van de oudervereniging (de OR) en de medezeggenschapsraad (de MR) houden maandag 
12 oktober hun jaarvergadering. U bent dan welkom om de OR- en TSO-realisatie 2019/2020 vast te 
stellen en de begrotingen voor het nieuwe schooljaar goed te keuren. Daarnaast geven de OR en MR 
u inzicht in hun werkwijze en activiteiten van het afgelopen schooljaar en lichten ze hun plannen 
voor komend jaar toe. Tevens bent u in de gelegenheid de OR- en MR-leden te (her)benoemen.  

U bent vanaf 19.15 uur welkom. De jaarvergadering duurt van 19.30 uur tot 20.00 uur.  

We hanteren ook tijdens de jaarvergadering de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat we het zo regelen 
dat iedereen op minimaal 1,5 meter van elkaar kan zitten en er maximaal 30 mensen aanwezig 
mogen zijn. Dit laatste is geen probleem, omdat de ervaring leert dat de opkomst, zonder een 
aansluitende thema-avond, ruim onder de 30 is. 

Om te weten of de jaarvergadering door moet gaan en het aantal aanwezige personen zoveel 
mogelijk te beperken, vragen we u om u vooraf aan te melden. Het zou fijn zijn als u hierbij aangeeft 
waar uw interesse naar uitgaat: naar de algemene OR-presentatie, naar de algemene MR-presentatie 
en/of de financiële agendapunten. Aanmelden kan via het adres ouderraad in Schoudercom. Eén 
aanmelding voor een agendapunt is voldoende om dit agendapunt te laten doorgaan.  

Aandacht voor ventilatie  
Zoals u ongetwijfeld al via de media heeft begrepen, is in de strijd tegen corona ook ventilatie heel 
belangrijk. Wij volgen ook hierin de richtlijnen van het RIVM en zijn ons goed bewust van het belang 
van extra ventilatie. Ons gebouw heeft vele deuren en ramen die open gezet kunnen worden en dit 
doen we ook. We luchten zeer regelmatig en ventileren sowieso 15 minuten in pauzes. 
Hiernaast hebben we al sinds de gedeeltelijke herstart in mei de recirculatie van onze Warmte Terug 
Win- installatie (WTW) uitgeschakeld. Dit betekent dat er alleen verse lucht circuleert. 
Ook hebben we een CO2-meter aangeschaft om in verschillende groepen metingen te 
doen, zodat we gerichter kunnen sturen (zoals bijvoorbeeld extra ventileren cq. de WTW harder 
zetten), e.e.a. in overleg met gebouwenbeheer. Nu het kouder gaat worden is extra ventileren 
tegenstrijdig en zullen de stookkosten omhoog schieten, maar we blijven ventileren en proberen 
daarbij ongewenste neveneffecten, zoals tocht en inregenen, te voorkomen.  
 
Herinnering inleveren antwoordstrook AVG 
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. 
Afgelopen week kregen alle kinderen van ons een brief hierover mee, met daarbij een 
antwoordstrook. Heeft u de antwoordstrook nog niet ingeleverd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
deze alsnog in te vullen en uiterlijk volgende week in de OR-brievenbus in het halletje te (laten) 
doen? Dank alvast voor uw medewerking! 



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. 
 

Appeltaart eierkoeken 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dit heeft u nodig: 
● 100 gram tarwebloem 
● 2 theelepels kaneel 
● een snufje zout 
● 1 citroen 
● 2 eieren 
● 2 eetlepels ahornsiroop 
● 100 gram appelmoes zonder toegevoegde suiker 
● 2 theelepels bakpoeder 
● 1 appel 
● 50 gram rozijnen. 
 
Zo maakt u het: 
● Verwarm de oven voor op 175 graden. 
● Zeef de bloem boven een kom. 
● Voeg de kaneel en een snufje zout toe en roer even door met een vork. 
● Rasp de schil van de citroen en roer de rasp door het mengsel. 
● Klop in een andere kom de twee eieren luchtig met een handmixer (in een keukenmachine kan 

ook). 
● Voeg de eieren bij de bloem en roer door met een lepel totdat het één geheel is. Roer niet langer 

dan nodig, want anders verdwijnt de lucht uit uw beslag. 
● Voeg dan de ahornsiroop, de appelmoes en het bakpoeder toe. Meng voorzichtig met een spatel 

tot een luchtig beslag. 
● Snijd de appel in stukjes van ongeveer 5 bij 5 mm en voeg deze samen met de rozijnen toe aan 

het beslag. 
● Verdeel het beslag in vijf hoopjes op een met bakpapier beklede ovenplaat en schuif de oven in. 
● Bak de eierkoeken in 10 tot 15 minuten gaar. Als ze lichtbruin beginnen te worden zijn ze goed. 
 
 
NIEUWS VAN BUITEN 
 
Inschrijving Sjors Sportief/Creatief 
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen het nieuwe Sjors Sportief/Creatief Boekje mee naar  



huis gekregen. De inschrijving start aanstaande maandag 5 oktober om 19.00 uur. Wees er snel bij, 
want vol is vol! 

 
Schoenendoosactie 
Voor veel kinderen in Malawi, Sierra Leone en op 
Lesbos is er, zeker in deze Coronatijd, weinig leuks te 
beleven. Wat is het dan een feest als ze een mooi 
versierde doos vol cadeautjes krijgen, met 
bijvoorbeeld speelgoed, schriften, slippers en 
haarspeldjes. Alles wat voor ons zo vanzelfsprekend 
is, is voor kinderen daar een groot cadeau. Ouders 
zijn vaak al blij als ze voldoende eten op de plank 
krijgen. Maar die ‘extra’ dingen, heb je als kind óók 
zo nodig. 

Daarom is er de Schoenendoosactie. Mensen in het ‘rijke Westen’ vullen een schoenendoos voor 
kinderen in gebieden waar grote armoede heerst. Kijk voor tips en ideeën op: 
https://schoenendoosactie.nl/. Hier leest u ook waar u de doos mee kunt vullen. Geef aan of uw 
doos is gevuld voor een jongen of een meisje en van welke leeftijd (2-4, 5-9, 10-14). 
De gevulde dozen kunt u feestelijk versieren en inleveren bij onze kerk, rond de zondagse diensten 
en andere activiteiten of op woensdag 21 oktober tussen 15 en 17 uur. Ons adres is De Kerkhof 3 in 
Engelen. Kinderen en andere knutselaars zijn op 21 oktober ook van 15 uur tot 17 uur welkom om in 
onze kerk te komen knutselen. Neem een gevulde schoenendoos mee, een favoriete schaar, de best 
plakkende lijm en de mooiste versieringen. Wij zorgen natuurlijk ook voor de nodige knutselspullen 
en wat lekkers te drinken. U mag komen wanneer u  wilt en weer weggaan wanneer u klaar bent. We 
houden rekening met de maatregelen rond COVID-19 en gaan ervan uit dat volwassenen daar zoveel 
mogelijk aan meewerken. De kerk sponsort de verzendkosten voor de dozen (€ 5,- per doos). Voor 
meer informatie zie Protestantse Gemeente Engelen. 
Begin maar alvast met schoenendozen sparen en vullen! Dan trainen wij onze knutsel-skills! 
 
Jeanine Teulings (de moeder van Iris uit groep 7 en Anne uit groep 1/2a, bereikbaar via Schoudercom 
en 06 - 43 03 09 48) en dominee Marloes 
 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 18 oktober 

https://schoenendoosactie.nl/
https://www.kerk-engelen.nl/

