
 

 

 

 
24 januari 2020 
 
 

Nieuwe leerlingen 
 
Er zijn vorige week weer twee nieuwe leerlingen ingestroomd: 
Daan en Martin. Martin begon vorige week in groep 1/2a van juf 
Daisy en juf Erna. Daan startte in groep 1/2b van juf Esther en juf 
Inge. We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons! 
 
Nieuw in 1/2a: Martin          Nieuw in 1/2b: Daan  
 

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
De komende twee weken gaan alle groepen werken aan het thema ‘Concentratie vergroten’.  
 

Poetsouders bedankt! 
Alle poetsouders van vorige week donderdag weer hartelijk 
bedankt voor jullie fantastische inzet! 
 

Staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
Ter herinnering: op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari  
is de school dicht, want dan staken we voor meer collega’s, 
minder werkdruk en meer loon! 
 
De locatiemanager, Matthijs Verkuijl, van het Kinderspeelkasteel (Smallsteps) van ons Kindcentrum 
Maaspoort is al van onze staking op de hoogte. Het Kinderspeelkasteel kan kinderen die al van de 
opvang daar gebruikmaken beide dagen (tegen betaling) opvangen, mits er genoeg personeel 
beschikbaar is.  
 
Onderstaand nog een keer het bericht van één van onze ouders, dat u ook al eerder via Schoudercom 
heeft ontvangen. 
 
Beste ouders, 
 
Op 30 en 31 januari is de school dicht en wordt er door leerkrachten. Als ouder wil ik mijn steun graag 
uiten en zelf ook mijn stem laten horen vóór goed onderwijs. Er moet iets gebeuren om ervoor te 
zorgen dat onze kinderen goed onderwijs (blijven) krijgen. Graag wil ik jullie dan ook vragen om je te 
laten horen! 
 
Allereerst kunnen jullie de campagne "Goed onderwijs: ik teken ervoor" van Ouders van Nu 
ondersteunen door hun petitie te tekenen.   
 
Ten tweede kunnen we onze kinderen een tekening van een handje laten maken en deze opsturen 
naar Ouders van Nu. Deze handtekeningen zullen zij op donderdag 30 januari aan het kabinet 
aanbieden.  



 
Zie voor de campagne de link naar de website van Ouders van Nu: 
https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/ 
 
Naast de vorige opties kun je ook fysiek nog bijdragen aan de actie, op vrijdag 31 januari is er een 
manifestatie op de Parade in Den Bosch. Hierbij kunnen we als ouders én kinderen ook aansluiten om 
onze leerkrachten te ondersteunen en onze stem te laten horen én zien! 
https://www.aob.nl/den-bosch-31-januari-2020/  
 
Hartelijke groeten, 
 
Inge Hoekstra 
Moeder van Eva Kok uit groep 3, Jesse Kok uit groep 1/2b en Roos Kok toekomstig leerling 

 
Rapporten 
Vanwege de staking krijgen de kinderen van de groepen 1 tot en met 7, hun rapport niet vrijdag 31 
januari, maar maandag 3 februari mee naar huis. De leerlingen van groep 8 krijgen hun rapport, in 
verband met de al geplande adviesgesprekken, al op woensdag 29 januari mee naar huis. Veel 
leesplezier! 

 
Woensdag 5 februari feest en open huis 
Afgelopen week heeft u via uw oudste kind de uitnodiging voor onze feestelijke heropening en ons 
open huis ontvangen. We hopen u woensdag 5 februari allemaal al tussen 11.40 uur en 12.00 uur te 
mogen ontvangen! Kom op tijd, want er zijn in afwachting van de officiële opening al leuke dingen op 
het plein te beleven!  
 
We hopen dat uw kinderen en u na de officiële opening nog gezellig blijven! U kunt dan samen met 
uw kind(eren) genieten van een poppenkastvoorstelling, een goochelshow, workshops muziek, 
techniek en knutselen en ander vermaak, zoals een springkussen en schminkteam.  
 
We zorgen deze feestelijke dag ook voor een drankje en diverse hapjes, maar niet voor een volledige 
lunch voor iedereen. We adviseren u daarom om uw kind(eren) een makkelijke, gezonde lunch mee 
te geven en ook voor u zelf zo nodig iets te eten mee te nemen.  
 
Ook andere belangstellenden en kinderen die niet bij ons op school zitten zijn woensdag 5 februari 
welkom!  
 
Iedereen die tussen 12.00 uur en 14.00 uur verhinderd is, mag ook al tussen 09.00 uur en 12.00 uur 
een kijkje in onze vernieuwde school komen nemen!  
 

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe 
Elk jaar in maart wordt in ruim 55 
landen de W4Kangoeroe reken- en 
wiskundewedstrijd gehouden. Dit is 
een wedstrijd voor alle leerlingen uit 
groep 3 t/m 8 van de basisschool en 
klas 1 t/m 6 van het voortgezet 

onderwijs. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFun 
(groep 3 & 4), wizKID (groep 5 & 6), wizSMART (groep 7 & 8), wizBRAIN en wizPROF. De 
deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal doen er wereldwijd meer dan 6,5 
miljoen leerlingen aan de W4Kangoeroewedstrijd mee! 
 

https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/
https://www.aob.nl/den-bosch-31-januari-2020/


De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen en jongeren te laten ervaren dat rekenen en 
wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen en jongeren 
hebben een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te 
laten kraken. En wat is er leuker dan te laten zien wat je kunt! 
Bovendien kunnen de kinderen en jongeren nog prijzen winnen ook! 
Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen meedoen.  
 
Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op donderdag 19 maart. De kosten 
bedragen € 3 per deelnemer en € 5 per duo. De Bron betaalt de helft 
als uw kind meedoet. Aanmelden kan t/m maandag 17 februari bij de 
eigen leerkracht, door de overhandiging van een envelop met daarin  
€ 1,50 voor individuele deelnemers en € 2,50 voor een duo. 
 
Er moeten minimaal tien deelnemers zijn om als school te mogen meedoen. Dus we hopen op minimaal 

tien deelnemers!  

 
Kijk voor meer informatie op www.w4kangoeroe.nl. 
 

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

 
Smoothie 

 
 

 

 

 

 

 

Wat heeft u nodig: 

 verschillende soorten fruit 

 een blender 

 plastic bekertjes 

 feestelijke rietjes. 
 
Hoe maakt u het: 

 kies voor verschillende smaken of maak alle smoothies in één smaak 

 doe het fruit, eventueel samen met wat vruchtensap, in een blender 

 vul daarna de bekers  

 doe de rietjes er in.  
 
 

http://www.w4kangoeroe.nl/


NIEUWS VAN BUITEN 
 

Herinnering boekenbeurs vrijdag 24 januari tot en met 26 januari  

Kinderen in Kenia hoofddoel Boekenbeurs Vincentius 
Als hoofddoel van de 46e Boekenbeurs van Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch is gekozen voor 
de Amara Foundation. Deze stichting heeft tot doel: weeskinderen te re-integreren en richt zich op 
familiehereniging voor deze kinderen. Pleeggezinnen worden ondersteund en de kinderen krijgen 
scholing in Kisumu, Kenia.  
 
De 46e Boekenbeurs 
Ook dit jaar biedt de Werkgroep Boekenbeurs Vincentius bezoekers van deze beurs de gelegenheid 
om scherp geprijsde boeken te kopen. In het vierde weekeinde van januari stallen we 100.000 
boeken uit in de Parade- en Boschzaal in de Brabanthallen.  
 
Zondagaanbod: één boek gratis voor kinderen 
Om de gang naar onze beurs te stimuleren en gezinnen te verleiden om met zijn allen ons te 
bezoeken, is er voor kinderen het aanbod om op zondag één boek gratis mee te nemen (zijnde géén 
delicatesseboek). Ze moeten jonger dan dertien jaar oud zijn of kleiner dan 130 centimeter. 
 
Andere indeling beurs, meer plek voor delicatessen 
Na veel gepuzzel, heeft de werkgroep besloten dit jaar de indeling van de beurs anders te doen. De 
delicatessenhoek, waar de bijzondere en duurdere boeken apart aangeboden en verkocht worden, is 
verplaatst van de Boschzaal (links van de ingang) naar de andere Paradezaal (rechts). Hierdoor komt 
er meer ruimte vrij voor de fraaiere en exclusieve boeken. 
 
Andere doelen   
Naast Kenia via de Amara Foundation, is het belangrijkste bijdoel de Stichting Nav Jeevan die 
onderdak en scholing voor straatkinderen van Nagpur in India in haar missie heeft staan, om deze 
kinderen te helpen een nieuw leven op te bouwen. ‘Nav-Jeevan’ betekent ‘Nieuw leven’; dat is 
precies wat deze stichting beoogt. Verder zijn er nog een tiental kleinere doelen – voornamelijk in de 
zogeheten Derde Wereld – die we met de opbrengst van deze beurs ondersteunen. 
 
Wanneer, waar en hoe laat? 
De 46e boekenbeurs vindt plaats van vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari 2020, wederom in de 
Brabanthallen. Parkeren en toegang tot de beurs zijn gratis. De openingstijden zijn: 
Vrijdag 24 januari  : 19.00 – 22.00 uur 
Zaterdag 25 januari  : 10.00 – 16.00 uur 
Zondag 26 januari  : 10.00 – 16.00 uur 

 
Gratis theatervoorstelling ‘Wij gaan op berenjacht’ 
Boekhandel Heinen nodigt u en uw kinderen van harte uit voor de theatervoorstelling “Wij gaan op 
berenjacht”, naar het beroemde prentenboek dat 20 jaar bestaat. De voorstelling vindt plaats op 
donderdag 30 januari, als wij staken. De toegang is gratis. Aanmelden is noodzakelijk via 
info@heinen.nl. 

 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 7 februari 2020 
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