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We wensen u allemaal een hele fijne,
zonnige vakantie! We hopen iedereen
maandag 6 september weer gezond
en uitgerust terug te zien!

Mutaties leerlingen
We hebben er sinds twee weken in groep 4 een nieuwe leerling bij: Rafaella.
Welkom bij ons op school Rafaella en heel veel plezier bij ons!

Helaas moeten we vandaag ook van een aantal leerlingen afscheid nemen. Jakob
uit groep 1b gaat naar het speciaal onderwijs, Carice uit groep 3 en Owen uit
groep 5 verlaten ons vanwege verhuizing en ook Eva uit groep 7 gaat naar een
andere school. We wensen jullie allemaal heel veel geluk op jullie nieuwe school!

Rafaella
Gelukkig krijgen we er met ingang van het nieuwe schooljaar ook weer vijftien nieuwe leerlingen
bij! Op maandag 6 september starten in groep 1/2a Jack, Yent, Rosa T., Taha en Fayenne (allen 1a)
en Ishaya (2a), in groep 1/2b beginnen Rosa v. W., Mila, Kenna, Esmee en Paris (allen 1b) en Ryan
(2b), in groep 5 starten Ainoa en Sophia en in groep 6 begint Nerea. We stellen hen in de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar met een foto aan u voor (mits hun ouders hier
toestemming voor geven).

Afscheid OR-leden
Het einde van het schooljaar betekent soms voor een aantal ouders ook
het einde van een ouderraadsperiode, omdat hun oudste kind van De
Bron af gaat. Dan breken spannende nieuwe tijden aan voor de
kinderen, maar ook voor de ouders. Dit jaar vertrekken Lisette van
Boxtel (de moeder van Bram) en Angela Opbroek (de moeder van
Naima). Beiden zijn een flink aantal jaren binnen de ouderraad actief
geweest. De ouderraad heeft hen daarom tijdens een leuk

afscheidsuitje bedankt voor hun inzet, mede namens het team. Nogmaals bedankt voor alles wat
jullie de afgelopen jaren voor De Bron gedaan hebben en succes met de volgende uitdagingen die
het voortgezet onderwijs met zich meebrengt!

Bedankje hulpouders
Helaas kon de bedankochtend afgelopen woensdag vanwege de
RIVM-richtlijnen niet doorgaan. We wilden degenen die zich afgelopen jaar voor
school hebben ingezet toch bedanken en hebben daarom iedereen een
bedankje gegeven. Maar ook de kinderen willen u nog bedanken! Dat doen ze
via het volgende filmpje: bedankfilmpje.

https://drive.google.com/file/d/1kRpBjgt9zpTAItship_eV2cTnMVB87M7/view?usp=drivesdk


Twee uitnodigingen voor maandag 6 september
We vinden het leuk om de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar te horen hoe uw vakantie is
geweest. We nodigen u daarom van harte uit om maandag 6 september tussen 08.30 uur en 09.00
uur onder het genot van een kop koffie of thee even met ons en elkaar bij te praten.

Diezelfde dag opent het team 's middags rond enen op ludieke wijze het schooljaar voor de
kinderen. Bij goed weer vindt deze opening buiten plaats en zijn ook ouders van harte welkom! Als
de opening vanwege slecht weer binnen plaatsvindt, kunnen ouders de opening vanwege
plaatsgebrek helaas niet bijwonen.

Noteert u maandag 6 september 08.30 uur en 13.15 uur alvast even in uw agenda?

Herinnering aanmelding TSO 2021/2022
Gaat uw kind komend schooljaar gebruik maken van de TSO en heeft u uw kind nog niet
aangemeld? Dan vragen we u vriendelijk om dit uiterlijk aanstaande dinsdag 27 juli alsnog te doen,
óók als uw kind maar af en toe overblijft en nog een strippenkaart heeft.

U kunt uw kind opgeven door op onderstaande link naar het TSO-formulier te klikken. Dan vindt
u  eerst alle informatie over de TSO, inclusief de nieuwe prijzen, en dan het aanmeldingsformu-
lier.

Als u meerdere kinderen heeft die volgend jaar gaan overblijven, vragen we u vriendelijk de link
meerdere malen te gebruiken. Het is voor onze administratie belangrijk dat we voor elk kind
apart  een aanmelding ontvangen.

Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als
we  het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de
vragen  helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de  leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.

U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden.
U  ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.

U kunt hier klikken voor het TSO-aanmeldingsformulier.

Herinnering aanmelding hulpouderschap 2021/2022
We hebben inmiddels al heel wat aanmeldingen voor hulp ontvangen. Hier zijn we heel blij
mee!

Mocht ook u komend jaar willen helpen met het een of ander, dan vragen we u uiterlijk
aanstaande dinsdag 27 juli alsnog het formulier in te vullen.

U kunt u opgeven door op onderstaande link naar het hulpouderformulier te klikken. Dan vindt
u eerst algemene informatie over het hulpouderschap en dan het aanmeldingsformulier.

Als u én uw partner (én/of oma of opa) volgend jaar hulp(groot)ouder willen worden, vragen we
u vriendelijk allemaal individueel de link te gebruiken (dus bijv. moeder én vader of moeder én
opa). Dan weten we precies op wie we volgend jaar kunnen rekenen en hoe degene bereikbaar is.

Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als
we  het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de

https://forms.gle/FPBqR1znKfPa6Ygn6


vragen  helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de  leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.

U ontvangt na het verzenden van uw formulier automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.

U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier.

Nog invaloverblijfkrachten gezocht!
We hebben tot onze blijdschap voor het nieuwe schooljaar de vaste bemensing rond! We missen
echter nog wat invaloverblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d.
kunnen  vervangen. Voor alle personen die we zoeken geldt: 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 vijf 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 onze nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Ook nog steeds gezocht: nieuwe tuinierouder(s)
We zijn ook nog steeds op zoek naar één of meer opvolgers voor Ad, die nu samen met onze
kinderen en die van de Merlijn, onze moestuin, naast het Kinderspeelkasteel, onderhoudt. Dus
mocht u groene vingers hebben en het leuk vinden om zo nu en dan samen met groepjes kinderen
in onze moestuin aan de slag te gaan, dan horen we graag van u! U kunt eerst nog even met Ad
meelopen, zodat hij u een en ander kan uitleggen en laten zien. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Het
zou fijn zijn als u in uw bericht aan haar aangeeft op welke dagen in de week en hoe vaak u
beschikbaar bent. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom om zich aan te melden!

Gezonde lekkernij
Smoothies met vers fruit

https://forms.gle/dWj9SBWKvJtKau9o7
mailto:roompie42@gmail.com
mailto:nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl


Wat heeft u nodig:
● verschillende soorten fruit
● een blender
● (doorzichtige) plastic bekertjes
● leuke rietjes
● eventueel stukjes fruit voor op de rand van de bekertjes.

Hoe maakt u het:
● schil en/of was het fruit
● pureer het fruit in de blender
● verdeel het fruit over de bekertjes
● doe de rietjes in de bekertjes
● bevestig eventueel een stukje fruit op de rand van de bekertjes.

NIEUWS VAN BUITEN

Gratis drive-in bioscoop
Leuk nieuws! Wij willen u uitnodigen voor een GRATIS Drive In Bioscoop gericht op gezinnen/
kinderen.

We draaien zaterdag 31 juli om 15.30 uur de Nederlands gesproken animatiefilm ‘The Lion King’
(2019). Met uw eigen auto kunt u coronaproof deze film ervaren op het mega led-scherm. Het
geluid zal via uw autoradio de auto binnen knallen en u kunt deze zo hard zetten als u zelf wilt. Het
evenement vindt plaats op het parkeerterrein van café Treurenburg in onze wijk de Maaspoort.

Er zijn maximaal 70 autotickets beschikbaar. Dus wees er snel bij, want op = op! U  bepaalt zelf met
hoeveel personen in een auto u komt (de beste kijkervaring is vanaf de voorstoelen). Hierbij is het
wel uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.

Hieronder de instructie om een GRATIS autoticket voor The Lion King aan te schaffen:
1. Ga naar de website https://www.driveinbioscoopdenbosch.nl/zomer2021 en klik op de button

tickets bestellen.
2. Vul onder de te kiezen tickets eerst de volgende actiecode in FREELIONKING (max. voor 1

autoticket geldig!).
3. Kies 1 ticket voor de film ‘The Lion King’ van 15.30 uur (het ticket is nu ‘GRATIS’).
4. Rond het bestelproces af en u krijgt je bestelde ticket via e-mail toegestuurd.

Op uw ticket staan de instructies en huisregels. De wachtrij is vanaf 15:00 uur geopend en te
bereiken via Titaniumlaan 10. Volg de pijlen tot u ontvangen wordt door de organisatie. Bij de
ingang van het terrein dient u het ticket te laten zien (print of via mobiel) en zal deze worden
gescand voor toegang.

Op het evenemententerrein is het WEL toegestaan zelf drinken en versnaperingen mee te nemen.
Maar let op! Alcoholische dranken zijn niet toegestaan. Natuurlijk is het ook mogelijk om
voorafgaand of na afloop van de film iets te eten of te drinken bij café restaurant Treurenburg (géén
afhaal!).

Wij hopen u hiermee een leuke activiteit te bieden en zien u graag tijdens De Drive In Bioscoop Den

https://www.driveinbioscoopdenbosch.nl/zomer2021


Bosch! Deze gratis activiteit wordt mogelijk gemaakt door de gemeente 's-Hertogenbosch en de
BAG Maaspoort.

Uitnodiging Festival De Plek
Zondag 5 september vindt in Maaspoort, als afsluiting van de zomer, Festival De Plek plaats. Hét
zomerevenement voor het hele gezin. Van circus tot freerunning en vrijmarkt tot luchtkussen-
spektakel en lasergamen. Of Bootcampen met je pap,a terwijl mama meedoet met de Morning
Yoga. Kortom, een dag vol gratis workshops (voor alle leeftijden) in een zomerse festivalsfeer met
een foodcourt vol wereldsmaken en veel vermaak op onze podia. Dit alles als afsluiting van de
Bossche Zomer. Opgeven voor alle workshops kan vanaf nu op www.festivaldeplek.nl.

Volgende nieuwsbrief vrijdag 17 september 2021

http://www.festivaldeplek.nl/

