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Personalia
Meester Rob is geslaagd als leraar basisonderwijs! Een fantastische prestatie! Zijn zij-instroomtraject was
er één om door een ringetje te halen. Proficiat meester Rob, we zijn blij met jou als collega!

Juf Wilma gaat in het nieuwe schooljaar minder werken. We zijn blij dat we voor de dagen waarop zij
volgend jaar niet meer werkt juf Janneke hebben kunnen aannemen. Juf Wilma en juf Janneke gaan dus
samen de groep draaien. Juf Janneke stelt zich onderstaand aan u voor.

Juf Janneke
Beste leerlingen en ouders van De Bron,
Wat leuk dat ik mezelf aan jullie voor mag stellen!
Ik ben Janneke van den Heuvel, 39 jaar oud en woon in Sint-Michielsgestel
met mijn 3 kinderen Ruben (12 jaar), Simon (11 jaar) en Lize (7 jaar). In mijn
vrije tijd ben ik graag sportief bezig (bootcamp, wandelen, hardlopen,
mountainbiken, skeeleren) en maak ik samen muziek bij het harmonieorkest
in Vught.
Ik heb afgelopen 18 jaar met heel veel plezier als leerkracht op basisschool
De Springplank in Vught gewerkt, waar ik in veel verschillende groepen van
groep 3 t/m 8 les heb gegeven. Omdat het me tijd leek voor een nieuwe
uitdaging, ben ik op zoek gegaan naar een andere werkplek waar ik mezelf
verder kan ontwikkelen. Toen ik de vacature op De Bron voorbij zag komen

en de website en schoolgids had bekeken, besloot ik te reageren op deze baan. Nu mag ik me aan jullie
voorstellen als nieuwe leerkracht die komend schooljaar twee dagen in de week (op maandag en
dinsdag) te vinden zal zijn in groep 7! Wat ik zo leuk vind aan groep 7 is om de kinderen voor te bereiden
op het laatste jaar van de basisschool, ze te laten groeien in de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
die ze nodig hebben de komende jaren. Daarnaast vind ik de gesprekken met kinderen op deze leeftijd
erg waardevol en leuk om te voeren.
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap, om met nieuwe kinderen, ouders en collega’s samen te gaan
werken. Ik wens iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe en graag tot ziens in september!

We moeten aan het eind van dit schooljaar helaas afscheid gaan nemen van juf Daisy, meester Mark en
meester Wido. We gaan hen zeker missen! Onderstaand een kort woordje van hen alle drie.
We zullen u later nog informeren wanneer u afscheid van hen kunt nemen.

Juf Daisy
Beste ouders,
Na 12 jaar met veel plezier op de Bron te hebben gewerkt, heb ik besloten om een volgende stap in mijn
loopbaan te gaan zetten. Ik heb er lang over nagedacht of ik deze stap wilde gaan zetten, omdat ik nog
steeds met heel veel plezier naar mijn werk ga en ik ook nog steeds geniet van het lesgeven aan de
kinderen in de klas. Er kwam echter een hele mooie kans voorbij en ik heb ervoor gekozen om deze aan te
grijpen. Ik ga na de zomervakantie op de Regenboog in Schijndel op de Jonge Kind Groep werken. Ik kan
hier mijn expertise als Jonge Kind Specialist nog meer toepassen.



Er komt later nog de mogelijkheid voor een persoonlijk afscheid, maar ik wil nu al alle ouders en kinderen
bedanken voor de mooie tijd die ik op De Bron heb gehad. Ik heb hier veel geleerd, veel ervaring op
gedaan en mooie herinneringen gemaakt. Ik ga jullie missen! En wie weet zien we elkaar nog eens.
Groetjes,
juf Daisy

Meester Mark

Hallo beste ouders en lieve kinderen van De Bron!
Met pijn in mijn hart ga ik na negen geweldige jaren op De Bron jullie aan het eind van dit schooljaar
verlaten. Ik heb een baan gekregen als groepsleerkracht in Erp. Ik ga daar aan de slag in groep 7. Maar
wat zal ik jullie gaan missen!
Als startende leerkracht begon ik op De Bron met een langdurige vervanging. Ik kwam in een erg warm
nest terecht! Niet alleen mijn collega's, maar ook de kinderen en de ouders hebben mij laten ontwikkelen
tot de leerkracht die ik nu ben. Al een tijd geleden ben ik rond gaan kijken om mijn horizon te kunnen
verbreden wat betreft de kijk op onderwijs, ervaring op te doen met andere uitgangspunten en expertise
op te bouwen. Die uitdaging krijg ik nu op een school in Erp, wat tevens een stuk dichter bij huis is.
Wat is deze keuze een moeilijke beslissing geweest! Ik heb zoveel goeds te vertellen over De Bron. Zoveel
mooie herinneringen heb ik aan jullie! Ik denk aan de projecten bij 't Pierson, de Avondvierdaagse, de
sportdagen en sporttoernooien, de vieringen, het kerstdiner en de kerstmusicals, de optochten tijdens
carnaval en kerst, de verjaardagen in mijn bolwoning, de vele klassenuitstapjes (en jullie hulp daarbij), de
samenwerking om het leven en leren in de klas prettig te houden, de respons tijdens allerlei goede doelen
acties, de prettige gesprekken en de fijne band met de kinderen, ouders, collega's, etc.! Maar ik denk
uiteraard ook aan dieptepunten, zoals ziektes bij kinderen en ouders, het leed bij collega's in hun
thuissituatie en uiteraard het overlijden van Yv waarin we samen sterk waren en ook toen oog hadden
voor elkaar!
Op 16 juli spring ik samen met de kinderen van groep 8 de school uit, tijdens hun uitzwaaimoment op het
plein. Klaar voor de nieuwe uitdaging!
Op 23 juli sla ik echt mijn vleugels uit en neem ik het portret van Yv uit mijn klas mee naar huis, samen
met alle mooie en liefdevolle herinneringen aan De Bron. Ik ga jullie echt missen! Jullie, de kinderen en de
ouders, opa's en oma's, overblijfkrachten, betrokkenen en vrijwilligers maken van De Bron een prachtige
school waar alle kinderen kunnen stralen!
Ik hoop jullie nog even te zien in de laatste week, loop gerust even binnen!
Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst, grijp je kansen en zorg goed voor elkaar.
Tot ziens!
Groeten van meester Mark

Meester Wido

Hey lieve ouders en kinderen,
Ik ga na twee jaar vertrekken op De Bron. Twee rare jaren door de lockdowns, waarin ik eigenlijk maar
één jaar echt muziekles heb kunnen geven. Hopelijk hebben de kinderen, net als ik, veel leuke,
inspirerende, muzikale lessen gehad!
De lockdownperiodes hebben mij bezinningsmomenten gegeven, waardoor ik andere keuzes ga maken.
Zo ga ik o.a. minder muzieklessen geven en juist zelf meer bijleren door een studie geluidstechniek. Ook
heeft Huis73 me onlangs gevraagd om via hen werkzaamheden te verrichten.
Elke deur die gesloten wordt opent weer nieuwe deuren. Mooi om te ervaren hoe dat gaat.
Allemaal heel veel plezier nog op De Bron!
Vriendelijke, muzikale groeten,
meester Wido

Meer leerlingen
Onze school is recent verbouwd en opnieuw ingericht. De inrichting is zo dat we acht groepen kunnen
huisvesten. Door een grote instroom konden we afgelopen jaar helaas niet alle ingeschreven kleuters



plaatsen en moesten we met een wachtlijst werken. Dit hoeft vanaf aanstaande 1 oktober (voorlopig)
niet meer.
We verwachten per 1 oktober 2021 197 leerlingen te hebben. Dit betekent een stijging van tien
leerlingen ten opzichte van 1 oktober vorig jaar.
Vanwege de groei bij de kleuters en een kleine groep 3 hebben we ervoor gekozen om komend
schooljaar met een groep 2/3  te gaan werken. We hebben hier al eerder goede ervaringen mee
opgedaan. We gaan het onderwijs zo organiseren dat de kleuters van groep 2/3 o.a.  twee keer per dag
met de andere kleuters kunnen buitenspelen. De leerkracht van groep 2/3 heeft dan alleen een kleine
groep 3. Verder zal er voor groep 2/3 extra ondersteuning zijn middels minimaal één onderwijsassistent
en een stagiaire.
Hiernaast starten we vanaf februari 2022 vanwege het toenemend aantal kleuters een instroomgroep,
die ‘s ochtends gedraaid gaat worden door een eigen leerkracht. We gebruiken hiervoor de helft van het
speellokaal. ‘s Middags voegen we de kleuters van de instroomgroep toe aan de kleutergroepen.

Groepsbemensing en indeling 2021/2022
We hebben zorgvuldige afwegingen gemaakt bij het samenstellen van de groepen en de bemensing.
Helaas hebben we het personeelsplaatje nog niet helemaal rond. U ziet daarom in onderstaand overzicht
nog een aantal vacatures staan. Hier lopen nog sollicitatieprocedures voor. We gaan er vanuit dat we
voor deze vacatures nog tijdig geschikte kandidaten kunnen benoemen. Mocht dit onverhoopt niet tijdig
of volledig lukken, dan gaan we mogelijk nog wat wijzigingen in onderstaande bemensing aanbrengen.
Maar hier gaan we niet van uit! We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hopen op
uw begrip! Heeft u vragen over de groepsbemensing en/of indeling, dan kunt u die stellen aan de
leerkracht of eventueel aan onze directeur meester Marco.

groep 1/2a 26 leerlingen (16/10) + instr. juf Inge B. (wo, do, vr), vacature ma en di
vanaf februari 2022 start instroomgroep (alle ochtenden in speellokaal)

groep 1/2b 26 leerlingen (15/11) + instr. juf Esther (ma t/m do), vacature vr

vanaf februari 2022 start instroomgroep (alle ochtenden in speellokaal)

groep 2/3 27 leerlingen (8/19) juf Christa (ma, di) / juf Rilana (woe, do, vr)

groep 4 25 leerlingen juf Elisabeth (ma ½ , do, vr) / juf Erna (ma  ½ , di, wo)

groep 5 18 leerlingen juf Katja (ma, di, do, vr) / juf Angela ( wo)

groep 6 24 leerlingen meester Rob (ma t/m do ½ ) / juf Inge H. (do ½ , vr)

groep 7 27 leerlingen juf Janneke (ma en di), juf Wilma (woe, do, vr)

groep 8 24 leerlingen vacature ma t/m vr

Onderwijsassistenten juf Anjo, juf Christelien, juf Pien, juf Lydia en vacature
Dit betekent dat we het aantal onderwijs- assistenten kunnen uitbreiden en we een vacature hebben.
We proberen het zo in te delen dat er dagelijks minimaal 3 of 4 onderwijsassistenten werken. De
onderwijsassistenten (of leraarondersteuners) begeleiden ook de kinderen met arrangementen.

Verdere bezetting:

Zorgcoördinatoren
Juf Inge H. en juf Elisabeth zijn ook  in het nieuwe schooljaar onze zorgcoördinatoren. Ze hebben door de
inzet van de NPO-gelden meer ambulante tijd gekregen. Juf Elisabeth heeft de dinsdag en woensdag
voor haar zorgcoördinatortaken, juf Inge H. de dinsdag en de helft van de donderdagen.  Juf Inge H. zal



zich op de groepen 4, 5, 7 en 8 richten. Juf Elisabeth richt zich op de groepen 1/2a, 1/2b, 2c/3 en 6.

Gym door juf Pien en meester Marco
Onze gymjuf Pien gaat op maandag gym geven aan de groepen 3 t/m 8. Zij verzorgt dan een toestelles.
Op vrijdag zal zij aan de groepen 1 t/m 6 spelles geven. Meester Marco zal op vrijdag de spellessen aan
de groepen 7 en 8 geven. Hiernaast geeft hij op dinsdagmorgen gymles aan de twee kleutergroepen.

Directie en MT
Meester Marco is, naast de gymlessen, ambulant voor directietaken. Het managementteam van De Bron
bestaat uit juf  Elisabeth, juf Christa, juf Inge H., juf Esther en meester Marco.

Rekencoördinator
Juf Elisabeth en juf Janneke zijn onze gediplomeerde rekencoördinatoren. Zij zullen onze leerkrachten
ondersteunen op rekengebied.

Taalcoördinatoren
Juf Christa en juf Esther zijn onze gediplomeerde taalcoördinatoren. Juf Christa zal onze leerkrachten met
name op het gebied van lezen en spelling ondersteunen. Juf Esther zal onze leerkrachten met name
ondersteunen op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat.

Begaafdheidscoördinator
Juf Inge H. is onze begaafdheidscoördinator. Juf Inge heeft ruime ervaring met het werken met
(hoog)begaafde leerlingen. Zij heeft de twee plusklassen Dubbelklik & WillemWijs gedraaid.
De Bron is op het gebied van (hoog)begaafdheid in ontwikkeling. Leerkrachten brengen de behoeften in
kaart, sparren met de zorgcoördinator en HB-specialist en werken met leerlijnen voor het compacten en
verrijken van de leerstof voor (hoog)begaafde leerlingen.

Kidsgierig
Voor sommige kinderen geeft het compacten en verrijken onvoldoende antwoord op hun
onderwijsbehoefte. Andere kinderen 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 Janneke gaat, in samenwerking met juf Inge H., de
Kidsgierigkinderen begeleiden.

ICT
Juf Inge B is onze ICT-er. Zij  wordt in het nieuwe schooljaar hopelijk bijgestaan door een nieuwe collega.
Zij krijgen hier allebei taakuren  voor.

Eventmanager
Juf Pien is onze eventmanager. Zij organiseert in samenspraak met het team, de leerlingenraad en de OR
de feesten.

Conciërge
Meneer Jo is onze conciërge en zal op de ochtenden aanwezig zijn.

Administratie, oudercontacten & PR en TSO
Juf Nicolle is onze managementassistent, onze coördinator Oudercontacten & PR en onze
TSO-coördinator. Zij zal ook (vooral) op de ochtenden aanwezig zijn.



Wish- en mediatietrainingen
We hebben de schoolorganisatie zo ingericht dat we ook komend schooljaar onder schooltijd de
volgende trainingen kunnen bieden:
● voor groep 6 de Wishtraining
● voor de liefhebbers uit de groepen 7 en 8 een mediatietraining.
Meester Rob of juf Katja/Anjo zullen samen met een Wishtrainer de Wishtraining geven.
Juf Wilma verzorgt de mediatietraining.

Stagiaires
Ook in het nieuwe schooljaar krijgen we weer stagiaires van het Koning Willem I College (onderwijs-
assistenten of pedagogische medewerkers). We werken volgend jaar met eerste-, tweede- en derdejaars
stagiaires. Hiernaast werken we samen met de PABO. Komend schooljaar komt er een derdejaars student
van PABO Kempel bij ons stage lopen. We streven bij de inzet van stagiaires naar een win-win situatie.

Indeling kleutergroepen en groep 2/3
Onderstaand de indeling van de kleutergroepen en groep 2/3  volgend jaar.

Groep 1/2a, 26 leerlingen (16 in 1a / 10 in 2a)
1a: Dries J., Lisa, Liz, Mila P., Sara, Daan de G., Bobbi, Luka, Lexi, Bo, Jack, Rosa T., Yent, Fayenne, Taha en
Chase.
2a: Elena, Romko, Jaz, Zosia, Romano, Milli, Grace, Ayden, Stef en Joris.

Groep 1/2b, 26 leerlingen (15 in 1b / 11 in 2b)
1b: Aiden, Gabriël, Lejla, Laura, Lyenn, Jeske, Willem, Paris, Daphne, Dries Z., Maxime, Rosa W.,
Mila Z., Kenna en Esmee.
2b: Nel, Ryan S., Jesse, Daan B., Kane, Lieke, Tygo, Jorn, Jason, Denzel en Liv.

Groep 2/3, 27 leerlingen (8 in 2 / 19 in 3)
2: Chloë, Nina, Hailey, Roos, Sophia, Lisse, Quinn en Vincent.
3: Lucian, Anne, Sidney, Rune, Jan, Vince, Rayvi, Jyoti, Djovanny, Julien, Ryan V., Jelmer, Collin, Julia, Mike,
Emma, Luuk, Noah en Ryan v/d Z.

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.

Uitslag DIA- eindtoets groep 8
Groep 8 heeft, ondanks het bijzondere jaar met deels thuisonderwijs, goed gescoord op de DIA-
eindtoets. Het landelijk gemiddelde is 360. Wij scoren ruim boven het landelijk gemiddelde namelijk
365,2. Onderstaand een specificatie:
● begrijpend lezen: 100 % van de leerlingen heeft het basisniveau 1F en 76 % van de leerlingen haalt

het streefniveau 2F (boven landelijk niveau)
● rekenen:  96 % van de leerlingen heeft het basisniveau 1F en 60 % van de leerlingen haalt het

streefniveau 1S (boven landelijk gemiddelde)
● taalverzorging: 100 % van de leerlingen heeft het basisniveau 1F en 68 % van de leerlingen haalt het

streefniveau 2F (boven landelijk niveau).
Chapeau voor groep 8!



Dag met Jambo Afrika
We hadden maandag 14 juni een topdag met de acht artiesten van
Jambo Afrika! Ze zorgden ‘s ochtends vroeg al meteen voor een vrolijk,
opzwepend welkom. Daarna kregen alle kinderen een leuke workshop
percussie én een swingende workshop dans. Na een heerlijk frietje en
een ijsje, mochten de kinderen aan elkaar laten zien wat ze geleerd
hadden. Als afsluiting traden de artiesten zelf op. OR bedankt voor jullie
hulp!

Techniekdag
We kijken tevreden terug op een super geslaagde techniekdag!
Er waren veel kinderen die thuis een proefje hadden voorbereid
en dit aan hun klasgenootjes lieten zien. Hierna gingen de
kinderen op school aan de slag met allerlei uiteenlopende
techniekopdrachten.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Alle kinderen gaan de komende twee weken samen met de
groep een leuke activiteit organiseren.

Gezocht: vervoerder(s) kampbagage
Aanstaande woensdag gaat groep 8 drie dagen op kamp! We zoeken nog iemand die woensdagochtend
de bagage van de kinderen naar de kamplocatie wil brengen en iemand die hun spullen vrijdagochtend
weer kan ophalen. Mocht u hiervoor beschikbaar zijn of iemand anders weten die wil rijden, dan horen
we dat graag! U kunt contact opnemen met meester Mark. Hij is bereikbaar via Schoudercom en
mark.dekok@stichtingtalentis.nl.

Voorlopige adviesgesprekken groep 7
Ter herinnering: we starten maandag 5 juli met de voorlopige adviesgesprekken voor groep 7. U kunt
vanaf aanstaande maandag 28 juni 15.30 uur tot vrijdag 2 juli 13.00 uur in Schoudercom een tijd
reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn. U heeft dan samen met uw kind
een gesprek van 15 minuten met de leerkracht. Er staat 20 minuten ingepland. De laatste 5 minuten
gebruikt de leerkracht om gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem te zetten. Alle gesprekken
vinden (op minstens 1,5 meter afstand) op school plaats. U kunt het klaslokaal in via de buitendeur van
de klas.

Herinnering studiedag
Denkt u eraan dat we donderdag 8 juli een studiedag hebben?

Overblijfkrachten gezocht
We zijn voor het nieuwe schooljaar nog steeds op zoek naar nieuwe vaste overblijfkrachten én naar
invaloverblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten in geval 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?
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● 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!

Nieuw Protocol Basisonderwijs
Er is weer een nieuw Protocol Basisonderwijs. Dit kunt u terugvinden onder ‘Documenten’ in
Schoudercom. Eén van de belangrijkste wijzigingen voor ons is dat er geen beperkingen meer zijn voor
contacten tussen leerlingen. Dit betekent dat de kinderen uit de verschillende groepen weer mogen
mengen. Dit gaan we daarom tijdens het buitenspelen weer toestaan. Voor het overige houden we, in
elk geval tot de zomervakantie, alles zoals het is.

Zomerboeken
Malmberg, de uitgever van een aantal methodes waar wij mee werken, heeft voor elke groep een vrolijk
zomerboek ‘Festival’ gemaakt. Dit staat boordevol leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals
‘Taal actief’ en ‘De wereld in getallen’ waar wij mee werken. Hierbij treft u de link aan naar de boeken
voor elke groep: https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/festival. Hiermee kunt u Festival zelf voor uw
kind printen, zodat uw kind spelenderwijs extra kan oefenen.

Gezonde snack
We hebben in reactie op de uitdaging om een gezonde tip aan te leveren ook
nog een tip van (de ouders van) Tygo Giezen uit groep 1/2b ontvangen.
Geniet ervan, net als Tygo!

Appeldonuts

Dit heeft u nodig (voor twee personen):
● 1 appel
● 3 eetlepels yoghurt (of fruityoghurt)
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● een handvol verschillende kleine (of gesneden) vruchtjes naar eigen smaak (verse bosbessen,
frambozen, aardbeien, kiwi, watermeloen etc., maar u kunt ook diepvriesvruchtjes gebruiken)

● eventueel kokosrasp of kaneel.

Zo maakt u het:
● Was de appel en gebruik een appelboor om het klokhuis uit de appel te steken.
● Snijd de appel in plakken van ongeveer 1 cm dikte.
● Verdeel de yoghurt (of vruchtenyoghurt) en garneer met de stukjes fruit (en eventueel de kokosrasp

of kaneel).

NIEUWS VAN BUITEN

Bijgaand vindt u een flyer van Bij Plu, Centrum voor kindbegeleiding en aandachttraining, over Blinkende
start, een zomerschool, maar dan anders.

Volgende nieuwsbrief vrijdag 9 juli 2021


