
 

 

 

 
22 februari 2019 
 
 

Personalia 
Vanwege de uitbreiding van de arrangementen in groep 1/2B, werkt onze onderwijsassistente Lydia 
sinds kort meer uren bij ons. Zij ondersteunt juf Elisabeth en juf Ineke van maandagochtend tot en 
met donderdagochtend. Op vrijdagochtend ondersteunt Rebecca Delissen de groep. Rebecca heeft 
eerder al stage gelopen bij ons. We wensen haar veel plezier op De Bron! 
 

Agenda 
We hebben de maandag na de voorjaarvakantie, d.w.z. maandag 11 maart, een studiedag. De 
kinderen hebben dan vrij! Let op: deze studiedag staat wel in de Schoudercomkalender vermeld, 
maar per abuis helaas niet op onze kalender in de schoolgids! Onze oprechte excuses hiervoor! We 
hopen van harte dat u, zo nodig, nog tijdig opvang kunt regelen! 
 
Vanwege de eerder deze week aangekondigde staking zijn de kinderen ook op vrijdag 15 maart vrij! 

 
Inschrijven Sjors Sportief & Creatief 
De kinderen hebben afgelopen week allemaal een nieuw Sjors Sportief & Creatief boekje mee naar 
huis gekregen. Bekijk het boekje goed, want het staat vol met leuke activiteiten, die ideaal zijn om 
uw kind(eren) te laten proeven van verschillende sporten en creatieve lessen, zoals zangles. 
Inschrijven kan vanaf aanstaande maandag 25 februari om 19.00 uur! 

 
Carnaval  
Volgende week vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school! Dit 
doen we o.a. door het lopen van een optocht. We stellen ons 
tussen 11.30 uur en 11.40 uur aan de voorkant van de school op 
en lopen vervolgens tussen 11.40 uur en 12.00 uur de volgende 
route:  

 richting de Merlijn 

 rechtsaf de Zilverahorn in 

 linksaf Zilverkruid in 

 rechtsaf Zilverpark in 

 rechtsaf Lugteren in 

 rechtsaf Zilverpopulier in en zo het schoolplein op. 
Bijgaand treft u een kaartje aan met daarin de route getekend.  

 
Helaas kan de carnavalsband die elk jaar komt dit jaar vanwege te 
weinig bezetting niet op school komen of in de optocht meelopen. 
Mocht ú nog een carnavalsbandje weten dat tijdens de optocht mee zou willen lopen, dan zou dat 
superfijn zijn! Als we geen ander bandje meer kunnen vinden, dan zouden we graag tijdens de 
optocht onze muziekbox op een aggregaat willen aansluiten. Dus als u nog een carnavalsbandje weet 
of ons aan een aggregaat kunt helpen, dan horen we dat graag! U kunt hiervoor via SchouderCom 
contact opnemen met Pien! Bedankt alvast! 
 



Ter herinnering: 

 we vragen u vriendelijk om uw kinderen geen vechtspeelgoed, spuitserpentine en confetti mee 
te geven, gewone serpentine mag wel 

 de kinderen krijgen een tussendoortje en wat drinken van de ouderraad.  
 
We hopen volgende week vrijdag 1 maart tijdens onze optocht veel toeschouwers te hebben! Dus 
komt allen tussen 11.40 uur en 12.00 uur kijken! 
 

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe  
We hebben naar aanleiding van onze 
oproep in de laatste nieuwsbrief maar 
liefst 36 aanmeldingen voor de 
WereldWijde WiskundeWedstrijd 
ontvangen! Dit betekent dat we 
donderdag 21 maart als school kunnen 

gaan meedoen! We wensen alle deelnemers heel veel succes en plezier! 
 

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

 
Groentefrietjes 

 
Dit heeft u nodig: 

 kartonnen feestmutsjes 

 plakband 

 rode paprika, schoongemaakt en in smalle repen gesneden (frietvorm) 

 komkommer, gewassen, in de lengte gehalveerd, zaad eruit en in lange dubbele repen snijden 
(frietvorm) 

 waspeen geschrapt en in lange dunne repen snijden (frietvorm) 

 eventueel magere dipsaus. 
 
Zo maakt u het: 

 schrijf de naam en leeftijd van de jarige op de feestmutsjes en gebruik deze als frietzakjes 



 vul elk frietzakje met repen paprika, komkommer en wortel 

 schep er eventueel een lepeltje magere dipsaus op. 
 
Variatietip:  
Afhankelijk van het seizoen, kunt u ook andere soorten groenten kiezen, zoals bleekselderij of 
rettich.  
 
  
NIEUWS VAN BUITEN 
 

Open dag Tennis & Padel Club Maaspoort 
Afgelopen week hebben de meeste groepen bij Tennis & Padel Club Maaspoort een tennis(gym)les 
van Cas de Haan gekregen. U bent tijdens onze open dag op zondag 17 maart van harte welkom om 
ook eens samen met uw kind(eren) bij onze tennis- en padelvereniging te komen kijken. U heeft dan 
vanaf 09.00 uur de kans om onder leiding van trainers ‘Simontennis’ & ‘Simonsport’ zelf te proberen.  
Het programma ziet er als volgt uit: 

 vanaf 9.00 uur  ontvangst en informatie met koffie, thee en limonade 

 9.00 uur   start padelclinic voor de jeugd & volwassenen 

 10.00 uur   start tennisclinic voor de jeugd 

 11.00 uur   start tennisclinic voor de volwassenen 

 12.00 uur   afsluiting en mogelijkheid om in te schrijven 
Als u zichzelf of uw kind tijdens de open dag inschrijft, krijgt u een blik nieuwe ballen!  
 
We hebben ook nog andere leuke aanbiedingen!  

 Voor de jeugd een Maak Kennis Met Tennis/Padel Pakket vanaf € 89, d.w.z.: 
 tennisles (nu 12 lessen i.p.v. 8 lessen) 
 gratis lidmaatschap 2019 + KNLTB pasje (activiteiten/vrij spelen) 
 gratis tennisracket of (leen)padelracket.  

 Voor de volwassenen een Maak Kennis Met Tennis actie vanaf € 139,-, d.w.z.: 
 8 tennislessen 
 gratis tennisracket of padelracket. 
U kunt eenmalig een MKMT- cursus volgen zonder lid te zijn. 
Wordt direct lid van TPC Maaspoort als u mee wil doen met de clubactiviteiten! 

U kunt u zelf of uw kind natuurlijk ook nu al voor bovenstaande pakketten inschrijven. Dit kan via 
www.simontennis.nl. 
 
Meer informatie en adres    
Tennis & Padel Club Maaspoort    
De Marathonloop 2  
5235 AB  s’-Hertogenbosch  
www.tpcmaaspoort.nl                  

 
Herinnering: Stevig in je schoenen, maak kennis met  Rots en Water! 
Op 13 maart en 1 april 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.  
 

http://www.simontennis.nl/
http://www.tpcmaaspoort.nl/


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. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 15 maart 2019 
 

http://www.steviginjeschoenen.nu/

