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Poetsouders bedankt! 
Hulde aan alle ouders die afgelopen maandag, ondanks het eerder cancelen van de poetsavond en 
het mooie weer, zijn komen poetsen. Bedankt voor jullie geweldige inzet!  

 
Bestellen foto’s 
Onze schoolfotograaf Angela Haas heeft afgelopen week bij prachtig weer leuke groepsfoto’s 
gemaakt. Vanwege de vereiste afstand tot de kinderen heeft ze de leerkrachten apart op de foto 
gezet en er later in geplakt. U kunt de foto’s via de volgende bestellink bestellen: 
www.inlogkaartje.nl/nl, de inlogcode is GHYA49 en het wachtwoord is BSdeBron2020. 
 
Vanwege Corona hebben we dit jaar helaas geen individuele foto’s van de kinderen kunnen laten 
maken. Degenen die dat willen kunnen via de code van vorig jaar nogmaals/alsnog de individuele 
foto’s bestellen. Mocht u de code niet meer hebben, dan kunt u die via info@angelahaas.nl bij 
Angela opvragen. 
 

Opbrengst pennen voor Kika 
We hebben onlangs weer een grote doos pennen en stiften opgestuurd naar TerraCycle. TerraCycloe 
zorgt voor recycling van de schrijfwaren tot o.a. gieters en pennenbakjes, terwijl wij voor elke 
ingeleverde pen en stift geld ontvangen. De totale opbrengst was deze keer € 23. Dit bedrag is naar 
ons goede doel KiKa (Kinderen Kankervrij) gegaan. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
 
We sparen ook voor Kika via de spaarvarkens in de klas. We gaan de varkentjes op donderdag 9 juli 
voor de laatste keer dit schooljaar legen. Spaart u ook in de laatste weken nog met ons mee? 
Bedankt alvast! 
 

Uitzwaaien groep 8 
Het is inmiddels traditie dat we groep 8 op hun laatste vrijdag met de hele school uitzwaaien. Dat 
gaan we nu ook doen, maar vanwege Corona wel anders dan anders. We doen het als volgt. 

 Deze keer mogen alleen de ouders van groep 8 het speelplein op. We markeren op het plein 22 
plekken, voor de ouders van elk kind één. We vragen de ouders van groep 8 vriendelijk op één 
van deze plekken te gaan staan, daar tot het eind te blijven en na afloop met 1,5 meter afstand 
tot andere volwassenen het speelplein te verlaten.  

 We gooien deze keer de kinderen niet de school uit; de kinderen springen, rollen of duiken zelf 
de school uit. 

 Juf Nicolle maakt van dit moment van elk kind een foto. Die foto’s publiceren we in de week van 
6 juli op Schoudercom. Het is dus niet de bedoeling dat ouders zelf naar voren komen om een 
foto te maken. 

 Ook oma’s en opa’s en andere ouders zijn welkom om groep 8 uit te zwaaien, maar zij mogen dit 
alleen vanachter het hek doen, op 1,5 meter afstand van andere volwassenen. 

We rekenen op uw begrip voor de aanpassingen en gaan er samen met u een mooi, feestelijk 
afscheid van maken! We nodigen u van harte uit om vrijdag 3 juli uiterlijk om 13.40 uur aanwezig te 
zijn. Noteert u het alvast in uw agenda?  

http://www.inlogkaartje.nl/nl
mailto:info@angelahaas.nl


Aanmelding TSO 2020/2021 
We gaan er vooralsnog van uit dat we in het nieuwe schooljaar weer onze gebruikelijke schooltijden 
kunnen gaan hanteren. Vandaar dat we u, zoals elk jaar rond deze tijd, de mogelijkheid bieden om 
uw kind(eren) voor de tussenschoolse opvang (TSO) aan te melden.  
 
Gaat uw kind komend schooljaar gebruik maken van de TSO? Dan vragen we u vriendelijk om uw 
kind hiervoor aan te melden, 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 aanmeldingsformulier. 
 
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 élk individueel 
kind 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. 
  
We hopen uw formulier uiterlijk vrijdag 3 juli te mogen ontvangen. 
 
U kunt hier klikken voor het TSO-aanmeldingsformulier. 

 
Aanmelding hulpouderschap 2020/2021 
We gaan er vooralsnog van uit dat in het nieuwe schooljaar op enig moment ook weer (beperkt) 
ouders de school in mogen. Vandaar dat we u, zoals elk jaar rond deze tijd, vragen om aan te geven 
of u volgend schooljaar als hulpouder beschikbaar bent. 
 
We hebben afgelopen weken bekeken bij welke activiteiten we volgend jaar uw hulp weer goed 
kunnen gebruiken. Want u bent onmisbaar voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons 
onderwijs! Vandaar dus dat we u vragen om komend jaar (weer) hulpouder te worden en door te 
geven voor welke ondersteunende activiteiten u beschikbaar bent. 
 
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 allen 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 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. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEGv9GoAQxRdVK74BaDk8zbq7m1sq-DpTS9X3BHPIld3g6MQ/viewform?usp=sf_link


U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden. U 
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging. 
  
We hopen uw formulier uiterlijk vrijdag 3 juli te mogen ontvangen. 
 
U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier. 

 
Nieuwe praktische schoolgids/kalender 
In de laatste schoolweek ontvangt u via uw oudste kind weer de nieuwe praktische schoolgids, met 
daarin de volledige kalender voor het nieuwe schooljaar. 

 
Nieuwe bidons en doppen 
We hebben bij Brabant Water weer voor alle nieuwe groep-3-kinderen en alle zij-instromers een 
bidon besteld. Ook hebben we voor alle andere kinderen vanaf groep 4 een nieuwe dop besteld. 
Brabant Water en De Bron delen de kosten hiervan. 
 
Mocht uw kind de eerder door Brabant Water en De Bron gefinancierde bidon zijn kwijtgeraakt, dan 
kunt u dit tot en met aanstaande vrijdag 3 juli via Schoudercom doorgeven aan juf Nicolle. Dan zorgt 
zij dat uw kind een nieuwe bidon krijgt. De hieraan verbonden kosten bedragen € 1,50, de resterende 
kosten betaalt Brabant Water.  

 
Overblijfkrachten gezocht! 
We hebben voor het nieuwe schooljaar helaas nog te weinig vaste overblijfkrachten en we hebben 
ook nog een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken nog een tweede overblijfkracht voor  

 de dinsdag en donderdag in groep 3 

 de maandag, dinsdag en donderdag in groep 6 

 de dinsdag in groep 7 

 de dinsdag in groep 8. 
Hiernaast zoeken we nieuwe mensen, die de vaste overblijfkrachten ingeval 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 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 onze TSO-coördinator, Francis Coense. Francis is 
bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSqngxC3C2XgsqQnMCoe4rt4wEUprrFce2xaYaRQefxfck-A/viewform?usp=sf_link
mailto:franciscoense@hetnet.nl


Gratis Vakantiebieb 
De gratis app VakantieBieb stimuleert kinderen om ook tijdens de zomerperiode te blijven lezen!  
In deze app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar 
ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.  
 
De VakantieBieb is voor íedereen gratis toegankelijk. Dus ook als u géén lid bent van de Bibliotheek. 
  
De VakantieBieb is van 1 juli tot en met 31 augustus gratis beschikbaar in de App Store en via Google 
Play. Meer informatie kunt u vinden op www.vakantiebieb.nl. 
 

 
 
Gezond tussendoortje voor thuis 
We hebben besloten de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig te laten vervallen, omdat de kinderen 
vanwege het Coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals 
een waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol. Deze keer weer een 
tip voor een lekker gezond tussendoortje thuis.  
 

Healthy choco-ballen 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft u nodig: 

 100 gram dadels 

 75 gram gemengde noten 

 1 eetlepel kokosolie 

 1 eetlepel cacao 

 250 gram pure chocolade 

 paar eetlepels kokosrasp. 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


Hoe maakt u het: 

 week de dadels kort in een bakje kokend water 

 maal ze in een keukenmachine tot puree 

 voeg de noten, kokosolie, cacao en chocolade toe en maal een paar keer, zodat er een grof 
mengsel ontstaat 

 schep dit mengsel uit de keukenmachine en kneed het tot een bal 

 maak daar vervolgens 15 kleine balletjes van, die u vervolgens door de gemalen kokos haalt 

 laat de ballen even opstijven in de koelkast en dan lekker opeten! 
 
 

Volgende nieuwsbrief vrijdag 3 juli 2020 
 


