
 

 

21 februari 2020 
 
We wensen u allemaal een heerlijke voorjaarvakantie toe! Onderstaand ons laatste nieuws. 

 
Nieuwe leerlingen 
Er zijn weer twee nieuwe leerlingen ingestroomd: Chloé en Kane. 
Chloé is in groep 1/2a van juf Daisy en juf Erna begonnen. Kane 
startte afgelopen week in groep 1/2b van juf Esther en juf Inge.  
We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons!  
 

Elin voorleeskampioen 
Elin uit groep 7 is Bossche Voorlees-

kampioen geworden! Gefeliciteerd Elin! Super goed gedaan! We zijn echt 
trots op jou!  
 

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de twee weken na de voorjaarsvakantie gaan de groepen 1 t/m 4 aan het 
thema ‘houden van/lief vinden’ werken. De andere groepen gaan aan de slag 
met het thema ‘omgaan met sociale druk’.  
 

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe 
Het was even spannend of we dit jaar 
wel het minimum aantal deelnemers 
van tien zouden bereiken, maar na de 
herinnering via Schoudercom was die 
zorg gelukkig snel verleden tijd. 
Uiteindelijk hebben we in totaal maar 

liefst 53 aanmeldingen ontvangen! Ruim voldoende dus om als school te mogen meedoen! We 
wensen alle deelnemers donderdag 19 maart heel veel succes en plezier met de WereldWijde 
WiskundeWedstrijd! 
 

Creaproject 
Het thema van ons creaproject is deze keer ‘wonderlijke uitvindingen’. Dit thema sluit aan bij onze 
wereldoriëntatiemethode Blink. Doelen van ons creaproject zijn: 

 het verder ontwikkelen van de creativiteit van kinderen (ze gaan o.a. toneelspelen, muziek 
maken, dansen, tekenen, knutselen, decors bouwen en teksten bedenken) 

 samenwerking tussen jong en oud   

 de kinderen van jongs af aan podiumervaring op laten doen 

 verdieping van het Blinkthema. 
 

Afgelopen woensdag hadden we een ludieke 
opening van ons creaproject. De professoren 
Pruts en Uit Probeersel lieten de kinderen 
trots verschillende uitvindingen zien, maar 
die uitvindingen bleken toch niet zo goed als 
ze dachten. Gelukkig waren er andere 
uitvinders in de zaal, maar die deden het 
helaas niet veel beter… 



De kinderen gaan de komende weken als volgt met het thema ‘wonderlijke uitvindingen’ aan de slag:  

 de groepen 1/2a en 8 gaan aan het onderwerp ‘ruimtevaart’ werken 

 de groepen 1/2b en 6 gaan aan het onderwerp ‘weermetingen’ werken 

 de groepen 3 en 5 gaan aan het onderwerp ‘communicatie door de jaren heen’ werken  

 de groepen 4 en 7 gaan aan het onderwerp ‘tien uitvindingen waar je niet zonder kunt’ werken. 
 
Woensdagavond 15 april sluiten we ons creaproject af. Dat doen we vanaf 18.45 uur in het Pierson 
College. U bent dan van harte welkom om te komen bewonderen wat de kinderen hebben geleerd 
en gemaakt! U ontvangt later nog een uitnodiging met meer informatie, maar we adviseren u nu al 
om woensdag 15 april vanaf 18.45 uur in uw agenda te reserveren! 
 

Veranderingen in contactgegevens  
Het is voor ons belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van uw actuele telefoonnummers, 
mailadressen en woonadres. Wilt u er daarom aan denken om veranderingen tijdig aan ons door te 
geven? Dan kunnen we u altijd bereiken en ook onze administratieve zaken goed regelen. U kunt alle 
wijzigingen doorgeven aan juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en n.deboer@bsdebron.nl. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Extra invaloverblijfkrachten gezocht 
We zijn nog steeds op zoek naar extra invaloverblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten ingeval 
van ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit kunnen ouders zijn, maar ook personen uit uw netwerk. 
 
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht? 

 dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt 

 dat u vier keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg 

 dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten. 
 
Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden? 

 een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt 

 gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt 

 gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op alle dagen van de week als u minimaal twee dagen 
per week als overblijfkracht op school bent 

 een jaarlijkse TSO-scholing 

 een jaarlijkse EHBO-scholing.  
 
Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?  
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om een 
keer mee te lopen contact (laten) opnemen met de coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, 
Francis Coense. Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 
 

Gezonde traktaties 
We zien nog steeds graag het liefst gezonde traktaties, ook voor het team! Daarom onderstaand 
weer een tip. 

Havermoutcakejes 
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Wat heeft u nodig? 

 25 gram havermout 

 1 banaan 

 2 eieren 

 125 ml melk 

 1 zakje bakpoeder 

 2 theelepels kaneel 

 1 eetlepel honing 

 snufje zout 

 eventueel rozijntjes, walnoten, lijnzaad o.i.d. 

 cupcake vormpjes 
 

Hoe maakt u het? 

 verwarm de oven op 190 graden 

 meng alle ingrediënten met een staafmixer (behalve de rozijnen, de walnoten, het lijnzaad o.i.d.)  

 voeg eventueel de rozijnen, de walnoten, het lijnzaad o.i.d. toe 

 vul de cupcake vormpjes 

 bak de cakejes in 30 minuten gaar. 
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 

Stevig in je schoenen, maak kennis met  Rots en Water! 
Op 25 maart en 27 maart kunnen kinderen van 7 tot 13 jaar met deze succesvolle weerbaarheids- 
methode kennismaken. Bij Rots en Water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier met 
sociale vaardigheden. We wisselen spel en fysieke oefening af met korte momenten van reflectie. 
Omdat het een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar.  
 
Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan 
met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten. Water staat voor contact maken met de ander, 
samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.  
 

De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We 
werken met twee leeftijdsgroepen: één van 7 tot 9 jaar en één van 
10 tot 13 jaar. De groepen worden steeds begeleid door twee 
ervaren trainers: een man en een vrouw. 
 
Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen twee 
keer mee en krijgen iedere week via de mail een verslag over de 
training. 

 
Wilt u meer weten of zelf ervaren of het iets voor uw kind is? 
Kijk dan op  www.steviginjeschoenen.nu. 
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