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Mutaties leerlingen 
We hebben er in groep 1/2b twee nieuwe leerlingen bij: Jorn en Tygo. Zij zijn allebei alleen nog maar 
op school geweest om te wennen en kunnen pas echt starten als de school weer open mag. Dit 
neemt niet weg dat we jullie nu al van harte welkom heten en een hele fijne tijd bij ons op school 
wensen. Zodra de school open is, plaatsen we nog een foto van jullie in onze nieuwsbrief (tenminste 
als we daar toestemming van jullie ouders voor krijgen). 
 
Helaas hebben we ook van één leerling afscheid moeten nemen. Martin uit groep 1/2a komt toch 
niet definitief in Nederland wonen. Hij is weer terug naar Litouwen. 
 

Schoudercom 
We maken op dit moment van veel mogelijkheden gebruik om met u en uw kinderen in contact te 
blijven. Eén van onze belangrijkste middelen is Schoudercom. Voor degenen die het gemist hebben 
en voor de anderen ter herinnering: 

 we hebben in Schoudercom een nieuw blog/forum ‘Lekker bewegen!’ 

 we hebben veel voor u relevante documenten en links in Schoudercom gezet. 
 
In het nieuwe blog/forum ‘Lekker bewegen! vindt u elke dag een nieuwe beweegchallenge van juf 
Abke. Ook staan er bijvoorbeeld beweegtips met videofilmpjes van ’S-Sport en uitnodigingen voor 
gratis online sportlessen in. Het is dus de moeite waard om hier regelmatig in te kijken! 
 
Verder vindt u onder ‘Documenten’ een map ‘Afstand op onderwijs’, met daarin een map per groep 
en een map divers.  
In de groepsmappen vindt u eerder ontvangen links en, afhankelijk van de groep, ook eerder gegeven 
instructies of tips.  
In de map ‘Divers’ vindt u allerlei informatie en links, waar u nu mogelijk ook iets aan heeft. De 
informatie varieert van links naar gratis digitale boekjes en gratis cultuurlessen tot tips over hoe u 
het thuisonderwijs kunt begeleiden tot tips over hoe met uw kind over het coronavirus kunt praten.  
 
We raden u aan om zeker in de groepsgebonden mappen, maar ook in de map ‘Divers’ vaak een 
kijkje te nemen. 
 

Sluiting school 
Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen, besluit het kabinet aanstaande dinsdag 31 maart 
o.a. wat er met de scholen gaat gebeuren. We vrezen dat de scholen nog langer dicht moeten blijven 
en proberen ons daar al, voor zover mogelijk, op voor te bereiden. U hoort woensdag 1 april van ons 
via een extra editie van de InformatieBron hoe verder. 
 
Gezond recept 
Het is altijd, maar zeker nu, belangrijk om gezond te blijven. Daarom deze keer in plaats van een 
gezonde traktatietip een recept voor een gezond bananenbrood. 
 

 

 



Bananenbrood 

 

 

 

 

 

 

 
Wat heeft u nodig: 

 cakevorm 

 bakpapier 

 keukenmachine 

 130 gram havermout 

 3 bananen 

 3 eieren 

 1 theelepel bakpoeder 

 1 theelepel kaneel 

 2 eetlepels kokosmelk of andere plantaardige melk 

 2 appels  

 30 gram amandelen 

 50 gram rozijnen. 
 
Hoe maakt u het: 

 verwarm de oven voor op 180 graden 

 bekleed een cakevorm met bakpapier 

 vermaal de havermout in de keukenmachine tot havermeel 

 voeg nu alle ingrediënten, behalve de appels, de amandelen en rozijnen toe, en mix dit tot een 
beslag 

 schil de appels en snijd in blokjes 

 rooster de amandelen kort in een koekenpan 

 schep de stukjes appel, de rozijnen en de geroosterde amandelen door het beslag heen 

 verdeel het beslag over de cakevorm en zet 45 minuten in de oven. 
 
Eet smakelijk! 
 
 

Volgende (extra) InformatieBron woensdag 1 april 2020 
 
Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 10 april 2020 


