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Personalia nieuwe schooljaar 
We gaan aan het eind van dit schooljaar van een aantal mensen (voor een deel) afscheid nemen. 

Onderstaand een overzicht.  

Juf Joke  
Juf Joke werkt al 21 jaar op De Bron! Haar zonen Arend en Wilfred zaten al even op De Bron, toen ze 
in 1998 bij ons met invallen begon. Vervolgens kreeg juf Joke in 2005 een vaste benoeming. Ze heeft 
in al die jaren fijn samengewerkt met Christa en stond voor de kleuters tot en met groep 5.            
Joke is een gouden, trouwe & gewaardeerde collega!  
We zullen met de kinderen op donderdag 4 juli afscheid van haar nemen. Met het team doen we dat 
op diezelfde dag ‘s avonds. 
Juf Joke heeft geen behoefte aan een receptie, maar als u gedag wilt zeggen, dan kan dit natuurlijk! U 
kunt op donderdag 4 of vrijdag 5 juli na schooltijd afscheid van haar nemen. 
Gelukkig blijft juf Joke wel nog als vrijwilliger verbonden aan De Bron. Dus u komt haar zeker nog 
tegen. 
 
Juf Abke  
Juf Abke is volgend jaar geen groepsleerkracht meer bij ons, maar zij blijft wel op de vrijdagen de 
gymlessen verzorgen en de sportactiviteiten coördineren. Daarnaast heeft juf Abke een baan 
gekregen op De Schalm. Hier zal zij twee dagen per week gymlerares zijn. We wensen juf Abke veel 
plezier en succes op De Schalm! 
 
Juf Ilse 
Juf Ilse, onze leerlingbegeleidster op de vrijdagen, werkt ook op De Avonturier en gaat zich volgend 
schooljaar helemaal op de Avonturier richten. Juf Ilse heel hartelijk bedankt voor de prettige 
samenwerking en veel plezier op De Avonturier! 
 
Juf Fenna  
Juf Fenna heeft jaren als vrijwillige RT-er bij ons gewerkt. We zijn blij dat juf Fenna dit zo lang gedaan 
heeft bij ons. Helaas gaan we ook afscheid nemen van juf Fenna. Juf Fenna heel hartelijk bedankt 
voor je geweldige inzet en expertise! 
 
Nieuwe aanwinsten 

We starten het nieuwe schooljaar met een aantal nieuwe mensen. Zij stellen 
zich hieronder aan u voor. 
 
Juf Inge 
Hallo!  
Graag stel ik me aan jullie, kinderen en ouders, van basisschool De Bron voor. 
Ik ben Inge Bruurmijn-Jenniskens en ik kom na de zomervakantie bij jullie in 
de groepen 1/2b en 6 werken. En daar heb ik reuze zin in!  
Ik woon met mijn man en kinderen in Helvoirt en ik werk sinds 2010 in 



meerdere bouwen in het onderwijs. Onlangs heb ik besloten om dichter bij huis te willen werken. Zo 
kwam ik bij jullie school uit.  
Kom gerust kennis maken, handjes schudden of vragen stellen als je meer van me wilt weten! 
Voor iedereen alvast een hele fijne vakantie gewenst en voor daarna: tot snel! 
 
Juf Katja 
Komend schooljaar sta ik samen met juf Ineke in groep 5. Mijn naam is 
Katja Gerbrands, ik ben 42 jaar en ik kom uit Vught. Daar woon ik samen 
met Ronald en onze 3 kinderen Eva, Julie en Pieter. 
Na een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, werk ik nu al 
12 jaar met veel plezier in het onderwijs, waar ik ervaring heb opgedaan 
in alle groepen. Naast mijn opleiding tot juf, heb ik een paar maanden 
geleden mijn opleiding tot kindercoach afgerond.  
Ik heb veel zin om bij De Bron aan de slag te gaan en mijn nieuwe groep 
en hun ouders/verzorgers te ontmoeten! 
 
Meester Wido 
We hebben voor volgend schooljaar (van de  werkdrukgelden) een vakleerkracht muziek 
aangenomen. Zijn naam is meester Wido. Hij zal op woensdagmorgen muzieklessen op De Bron 
komen verzorgen. Ook hij stelt zich aan u voor. 
 
Hallo lieve mensen, 
  

Leuk dat ik komend jaar op De Bron mag starten met muziekles geven! Het is mijn 
passie die ik graag overbreng aan iedereen… kinderen, maar ook ouderen. Ik ben 
12 jaar groepsleerkracht geweest, maar mijn hart zit vol van muziek en dat is ook 
het pad waar ik nu volledig voor heb gekozen. 
 
Ik geef twee dagen muziekles op basisschool De Avonturier in Vught. Daarnaast 
besteed ik mijn tijd aan mijn eigen bedrijf Feel & Groove. Ik geef dan o.a. gitaarles, 
zangles, les in een bandje en instrumentontdekking. Ik gebruik muziek in projecten 
om jong en oud met elkaar te verbinden. Verder, als uitgegroeide hobby, zing ik in 

een tweetal bands. (Oren dicht als je het niet gewend bent. Het is namelijk hardrock en heavy 
metal!!!). 
 
Muziek beleven en begrijpen is niet iets wat vanzelf gaat. Het is als jezelf en de wereld leren 
begrijpen. Het vergt training, oefening, goede begeleiding, inzet en doorzettingsvermogen. Dit is wat 
ik de kinderen in de lessen meegeef en dat vooral met veel spelplezier! 
 
Nog iets anders dan muziek? Ja hoor! Ik woon in een rustige natuurrijke omgeving met mijn lieve 
vriendin, hondje en poes. Ik ben een enorme natuurliefhebber en vind het belangrijk dat wij als 
mensen daar samen zorg voor dragen. 
Ik hou van lezen. Ik doe aan yoga en meditatie. Ik ben mindfulnesstrainer voor kinderen. 
 
Tot ziens in het komend schooljaar. We gaan er samen een muzikaal feestje van maken! 
 
Groetjes, 
 
meester Wido 
 
 
 



Juf Kirsten 
Mijn naam is Kirsten Bade en ik ben 19 jaar oud. Ik heb afgelopen jaar 
stage gelopen in groep 3 en mag over een paar weekjes mijn diploma in 
ontvangst nemen. Verder ben ik te vinden in de kleuterklassen, want ik 
neem namelijk het zwangerschapsverlof van juf Anjo over. Ik doe het 
met een hoop plezier en heb erg veel zin in aankomend schooljaar!  
 
Meester Rob 
Meester Rob zal volgend jaar zijn zij-instroomtraject op De Bron 
vervolgen. Dit is een tweejarig traject. We gaan hem met name aan 
groep 8 koppelen. Dit betekent dat hij ook zelfstandig in de groep(en) les 
zal geven. Naast interne coaching, krijgt meester Rob ook feedback door een coach vanuit ons 
bestuur Leijestroom. Onderstaand stelt Rob zich (nog een keer) aan u voor.  
 

Mijn naam is Rob van den Hoven en ik ben 36 jaar oud. 
De afgelopen periode heb ik, in het kader van een zij-
instroomtraject, één dag in de week stage gelopen in groep 4. 
Als mijn assessment van afgelopen week positief wordt 
beoordeeld, ga ik volgend schooljaar deel uitmaken van het 
team van De Bron. 
Ik word gekoppeld aan groep 8 van meester Mark, waar ik 
drie dagen in de week aanwezig zal zijn. Daarnaast zal ik 
verkort de opleiding aan de Pabo in Den Bosch gaan volgen 
om mijn lesbevoegdheid te behalen. 

De afgelopen 12 jaar heb ik met kinderen en jongeren in verschillende werkvelden gewerkt, o.a. in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg en als trainer bij het maatschappelijk werk in Tilburg. 
Daarnaast ben ik vader van drie jongens en woon ik samen met hen en mijn vriendin in Rosmalen. Ik 
vind het heerlijk om te sporten, te koken en in de moestuin bezig te zijn. 
Ik kijk er naar uit om deel gaan uitmaken van het team van de Bron! 
 

Groepsbemensing  en indeling 2019/2020 
 
Leerlingenaantal stabiel 
Het totaal aantal leerlingen zal op 1 oktober 2019, ondanks een aantal verhuizende kinderen, rond 
de 186 zitten. Vandaar dat we met acht groepen kunnen blijven werken! 
 
De groepsbemensing 
We hebben zorgvuldige afwegingen gemaakt bij het samenstellen van de groepen en de bemensing. 
Heeft u hier vragen over, dan kunt u die stellen aan de leerkracht of eventueel aan de directeur. 
 
groep 1/2a  23 leerlingen (10/13) + instroom juf Daisy (ma/di/vr) / juf Erna (woe/do) 

groep 1/2b 19 leerlingen (8/11) + instroom  juf Esther (4 dagen) / juf Inge (vr) 

groep 3 20 leerlingen    juf Christa (ma/di) / juf Rilana  

     (woe/do/vr)  

groep 4 24 leerlingen     juf Elisabeth (4 dagen) / juf Angela (di)  

groep 5 28 leerlingen    juf Katja (4 dagen) / juf Ineke (woe) 

groep 6  24 leerlingen    juf Nathalie (ma/do/vr) / juf Inge 
        (di/woe)     



groep 7 26 leerlingen    juf Wilma 

groep 8  22 leerlingen    meester Mark / meester Rob (zij-  

        instroom) 

Onderwijsassistenten Anjo, Kirsten,  Pien, Lydia en Rebecca 
Juf Anjo zal haar fulltime ondersteuning voornamelijk op de groepen 1 t/m 4 richten. Vanwege haar 
zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt juf Anjo tot november vervangen door juf Kirsten.  
Juf Pien gaat volledig als onderwijsassistent werken, naast haar andere baan als lerares Lichamelijke 
Oefening bij Flik-Flak. Juf Pien zal groep 5 t/m 8 ondersteunen. Hiernaast blijft juf Pien onze 
eventmanager en blijft zij, in samenspraak met het team, de leerlingenraad en de OR, de feesten 
organiseren. Ook gaat juf Pien de leerlingen met een arrangement van groep 3 t/m 8 begeleiden. 
Juf Lydia en juf Rebecca zullen met name in de kleutergroepen ondersteunen en kleuters met een 
arrangement begeleiden. Juf Lydia werkt van maandag- tot en met donderdagochtend, juf Rebecca 
op vrijdagochtend. 
 
Verdere bezetting: 
 
IB (interne begeleiding) 
Juf Ineke en juf Elisabeth zijn onze Intern Begeleiders (IB-ers). Juf Ineke heeft IB-tijd op dinsdag, 
woensdagmiddag en donderdag, juf Elisabeth op dinsdag. Juf Ineke zal zich richten op de groepen 4, 
5, 6, 7 en 8. Juf Elisabeth richt zich op de groepen 1/2a, 1/2b en 3. Juf Ineke en juf Elisabeth werken 
intensief samen. 
 
Gym 
Onze gymjuf Abke gaat op vrijdag gym geven in groep 3 t/m 8. Meester Marco zal op 
maandagmiddag twee spellessen verzorgen (groep 8 en groep 5). Daarnaast blijft hij bij de twee 
kleutergroepen één gymles per week verzorgen. 
 
Directie en MT 
Meester Marco is,  naast de gymlessen, ambulant voor directietaken. Het managementteam van De 
Bron bestaat uit juf Ineke, juf Elisabeth, juf Christa en meester Marco. 
 
Rekencoördinator 
Juf Elisabeth is onze gediplomeerde rekencoördinator. Zij krijgt hier, naast haar taakuren, ook 
ambulante dagen voor en ze zal onze leerkrachten ondersteunen op rekengebied. 
 
Taalcoördinator 
Juf Christa is onze gediplomeerde taalcoördinator. Zij krijgt hier, naast haar taakuren, ook ambulante 
dagen voor en ze zal onze leerkrachten met name op het gebied van lezen en spelling ondersteunen.  
Daarnaast is juf Esther taalcoördinator. Ook zij krijgt hier, naast haar taakuren, ambulante dagen 
voor. Zij zal onze leerkrachten met name ondersteunen op het vlak van begrijpend lezen en 
woordenschat. 
 

Hoogbegaafdheidscoördinator 
Juf Nathalie volgt een tweejarige opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist.  
De Bron is op het gebied van (hoog)begaafdheid in ontwikkeling. Leerkrachten brengen de behoeften 
in kaart, sparren met de IB-er en HB-specialist en werken met leerlijnen voor het compacten en 
verrijken van de leerstof voor (hoog)begaafde leerlingen. Juf Nathalie krijgt, naast haar taakuren, ook 
ambulante tijd om leerkrachten op dit gebied te ondersteunen. 
 
 



Kidsgierig 
Voor sommige kinderen blijkt dit nog onvoldoende antwoord op hun onderwijsbehoefte te geven of 
zij hebben een bijkomende problematiek; voor deze kinderen is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan Kidsgierig onderbouw of Kidsgierig bovenbouw. Kidsgierig is een binnenschools 
arrangement voor (hoog)begaafde kinderen. Leerlingen werken hier in een groep van 
gelijkgestemden aan vooraf opgestelde doelen. Juf Nathalie begeleidt de Kidsgierig kinderen op 
vrijdagmorgen.  
 
ICT 
Meester Mark is onze ICT-er. Hij krijgt hier taakuren  en ambulante tijd voor. Meester Rob zal dan zijn 
groep draaien. 
 
Conciërge 
Meneer Jo is onze conciërge en zal op de ochtenden aanwezig zijn. 
 

Administratie 
Nicolle is onze administratieve kracht en onze coördinator oudercontacten & PR. Zij zal ook (vooral) 
op de ochtenden aanwezig zijn. 
  
Wish- en mediatietrainingen  
We hebben de schoolorganisatie zo ingericht dat we ook dit schooljaar onder schooltijd de volgende 
trainingen kunnen bieden: 

 Wishtraining (groep 6) 

 mediatietrainingen (groep 7/8)  
Juf Nathalie zal samen met een Wishtrainer de Wishtraining  geven. Juf Nathalie neemt de meiden 
voor haar rekening, de Wishtrainer de jongens. 
 
Stagiaires 
Ook in het nieuwe schooljaar krijgen we weer stagiaires van het Koning Willem I College 
(onderwijsassistenten of pedagogische medewerkers) / PABO Fontys Den Bosch). We werken 
volgend jaar met 1e, 2e en 3e jaars stagiaires en we streven weer naar een  win-win situatie. 

 
Nieuwe kleuterindeling 
Onderstaand de definitieve kleuterindeling: 
 
Groep 1/2a, 23 leerlingen (10 in 1a / 13 in 2a) 
1a: Julia S., Anne, Nola, Sidney, Jan, Vince, Jayden, Rayvi, Jyoti en Djovanny. 
2a: Livio, Teun, Jaycen, Milan, Jennifer, Yuna, Carice, Dex T., Mika, Aiden, Caïssa, Lucian en Rune. 
 
Groep 1/2b, 19 leerlingen (8 in 1b / 11 in 2b) 
1b: Jelmer, Collin, Julia D., Mike, Emma, Luuk, Noah en Ryan V. 
2b: Cayden, Olivia, Thijs, Maelynn, Ryan vdZ.., Ivy, Bibi, Nikki, Dex K., James en  Elian.   
 
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. 
 
 

Volgende nieuwsbrief vrijdag 28 juni 2018 
 


