
 

 

 

 
27 september 2019 
 
 

Dinsdag 24 september schoolreisje groep 1 tot en met 7 
We kijken tevreden terug op de schoolreisjes van afgelopen dinsdag. Het was een gezellige dag, 
ondanks het mindere weer! Onderstaand een kort verslagje van een aantal leerlingen uit groep 7. 

 
Om negen uur vertrok de bus naar de Efteling. We waren er 
rond half tien. Toen kon het feest beginnen! We gingen met 
drie groepjes de Efteling in. Het was niet al te best weer, 
maar voor de Piraña maakt dat niet uit. Het was totaal niet 
druk, want je kon overal zo doorlopen. Soms maar vijf 
minuutjes wachten. Het was wel zonde dat Joris en de 
draak dicht was en dat de Bob weg is. Voor de rest was het 
heel leuk! Rond kwart voor vijf gingen we verzamelen bij de 
uitgang en vertrokken we met de bus terug naar school. We 
waren kleddernat, maar we hadden het er voor over! 
 
Farah, Floris, Khang en Mees 
 

 
Update verbouwing 
De verbouwing loopt voor op schema! Nog drie lokalen te gaan plus een spreekkamer, de IB-kamer, 
de lerarenkamer, de directiekamer, de atelierruimte en de administratieruimte. Tijdens de 
schoolreisjes is een heipaal van 11 meter de grond ingegaan voor de aanbouw van onze entree voor 
de kleuters. Het gaat steeds mooier worden! Ook de meubels zijn al ingemeten. We sturen nog 
steeds aan op afronding in de kerstvakantie en hernieuwd open in januari! 

 
Herinnering poetsavond dinsdag 1 oktober 
U heeft afgelopen week via Schoudercom het poetsrooster voor de klas(sen) van uw kind(eren) 
ontvangen. We hebben dinsdag 1 oktober onze eerste poetsavond. Het zou fijn zijn als de poets(t)ers 
van deze avond, in aanvulling op het materiaal dat op school aanwezig is, een poetsdoekje, een 
theedoek en eventueel een emmer van thuis mee zouden willen nemen. We verwachten u van 19.30 
uur tot uiterlijk 21.30 uur. Alvast reuze bedankt voor uw hulp! 
 
Bent u voor dinsdag 1 oktober ingeroosterd, maar verhinderd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om met 
iemand anders te ruilen en de ruil ook op het rooster op het prikbord bij de groep te vermelden? Dan 
weten we wanneer we op wie mogen rekenen en blijft ook het aantal poetsouders per avond 
hetzelfde. Als u niet ruilt, maar u zichzelf op het rooster doorschuift naar een andere avond, zou het 
zo maar kunnen dat er op de ene poetsavond acht ouders verschijnen en op een andere maar één en 
dat vinden we niet wenselijk. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

 
 



Kinderboekenweek woensdag 2 oktober tot en met woensdag 9 oktober 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Vervoersmiddelen 
en het motto is Reis mee! Een reis verrijkt je leven en met een 
boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Om de kinderen 
al een beetje warm te maken, reist biebmedewerkster Ineke 
aanstaande dinsdag al met boeken over vervoersmiddelen en 
boeken langs alle klassen. Woensdag begint dan officieel de 
landelijke Kinderboekweek en openen we ook de 
Kinderboekenweek op school. In de week daarna houden we in de 
groepen voorleesmomenten en voor de liefhebbers 
voorleeswedstrijden. Op woensdag 9 oktober sluiten we de week weer met elkaar af. 
 
Vanaf maandag 7 oktober kindgesprekken groep 1  
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen zien, hebben we voor de periode van maandag 7 oktober tot 
en met vrijdag 11 oktober voor groep 1 de kindgesprekken gepland. Deze kindgesprekken zijn 
kindgericht en daarom zal de leerkracht zich met name op uw zoon/dochter richten. Daarnaast kan 
er, vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, uitgesproken worden wat de leerkracht en 
ouders van elkaar verwachten.  
  
U heeft dus samen met uw kind een gesprek met de leerkracht (bij duo-leerkrachten met de 
leerkracht die de desbetreffende dag werkt). Er staat 15 minuten gepland. De laatste 5 minuten 
gebruikt de leerkracht om gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteeem te zetten. 
  
U kunt vanaf vanmiddag 16.00 uur tot en met aanstaande vrijdag 4 oktober 16.00 uur in 
Schoudercom tijden reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden de komende weken 
beschikbaar zijn. 
 
Let op: als één van de leerkrachten bij u op huisbezoek komt, hoeft u geen afspraak te maken voor 
een kindgesprek! 
 

Herinnering jaarvergadering OR en MR en ouderavond maandag 7 oktober 
Het bestuur van de oudervereniging (de OR) en de medezeggenschapsraad (de MR) houden maandag 
7 oktober hun jaarvergadering. U bent dan welkom om de OR- en TSO-realisatie 2018/2019 vast te 
stellen en de begrotingen voor het nieuwe schooljaar goed te keuren. Daarnaast geven de OR en MR 
u inzicht in hun werkwijze en activiteiten van het afgelopen schooljaar en lichten ze hun plannen 
voor komend jaar toe. Tevens bent u in de gelegenheid de OR-leden te (her)benoemen.  
 
U bent vanaf 19.15 uur welkom. De jaarvergadering duurt van 19.30 uur tot 20.00 uur.  
De leerkrachten met MR- en OR-taakuren en de directie zijn vanwege een activiteit voor alle 
Leijestroommedewerkers deze keer niet aanwezig.  
 
De ervaring leert dat de opkomst, zeker zonder een aansluitende thema-avond, laag is. Vandaar dat 
we u vragen om u vooraf aan te melden en daarbij tevens aan te geven waar uw interesse naar uit 
gaat: naar de algemene OR-presentatie, naar de algemene MR-presentatie en/of de financiële 
agendapunten. Komt u ook? Aanmelden kan via ov@bsdebron.nl. Eén aanmelding voor een 
agendapunt is voldoende om dat agendapunt te laten doorgaan.  
 

Kwink 
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar informeerden wij u over Kwink, onze nieuwe methode voor 
sociaal-emotioneel leren, die we combineren met onze Fidesactiviteiten. Kwink werkt o.a. met 
Kwink-slagen. Bijgaand treft u Kwink-slag 1 over positieve communicatie aan, het thema waar we de 
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afgelopen twee weken aan gewerkt hebben. De 
komende twee weken gaan we met het thema 
conflicthantering werken. Voor de onderbouw 
betekent dit o.a. aandacht voor stop zeggen, rustig 
worden en duidelijk maken wat je voelt. 

Bijgevoegd vindt u ook de Kwink koelkastposter, een speelse poster voor thuis die u bijvoorbeeld een 
prominente plek op de koelkast kunt geven. Met deze poster kunt u met uw kind in gesprek over 
sociaal-emotionele thema’s en emoties. En u kunt samen in actie komen met de spelletjes op de 
poster! Veel plezier er mee! 
 

Inleveren antwoordstrook AVG 
Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om u jaarlijks 
om toestemming te vragen voor het publiceren van foto’s en video’s waar uw kind op staat. 
Afgelopen week kregen alle kinderen van ons een brief hierover mee, met daarbij een 
antwoordstrook. Heeft u de antwoordstrook nog niet ingeleverd? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
deze alsnog in te vullen en uiterlijk volgende week in de OR-brievenbus in het halletje te (laten) 
doen? Dank alvast voor uw medewerking! 

 
Sparen voor Kika 
Eind vorig schooljaar kozen de leerlingenraad en het team 
in overleg het nieuwe goede doel waar we vanaf dit 
schooljaar samen voor gaan sparen. Dit is KiKa 
(Kinderenkankervrij) geworden.  
 
Vanaf aanstaande dinsdag 1 oktober staan in elke klas 
spaarpotjes voor KiKa, waar de kinderen en u het hele jaar 
door een donatie in kunnen doen. De leerlingenraad telt 
aan het eind van elk maand de opbrengst en reikt dan aan 
de groep met de grootste opbrengst de KiKa-bokaal uit.  
Máár…, we gaan nog meer voor Kika doen! Hier informeren we u later nog over!  
 
Ter herinnering: 
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze 
kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95%. 
KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van 
kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit 
van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over 
kinderkanker.  

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

Dino-eieren 

 

 

 

 



Wat heeft u nodig:  

 doorzichtige zakjes (o.a. verkrijgbaar bij de Action)  

 etiketten 

 druiven of kleine tomaatjes 

 kleine dino’s. 
 
Hoe maakt u het: 

 maak leuke etiketten  

 stop de druiven of tomaatjes in de zakjes  

 voeg daar de dino’s aan toe 

 niet de zakjes dicht 

 plak de etiketten er op. 
 

 
NIEUWS VAN BUITEN 
 
Inschrijving Sjors Sportief/Creatief 
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen het nieuwe Sjors Sportief/Creatief Boekje mee naar 
huis gekregen. Bijgevoegd vindt u een korte toelichting. De inschrijving start aanstaande maandag 30 
september om 19.00 uur. Wees er snel bij, want vol is vol! 

 
Cricket4kids 
Bijgaand vindt u twee flyers van Cricket4KIDS: één algemene flyer en één met een uitnodiging voor 
een cricketevenement in de herfstvakantie. Cricket4KIDS is een door de Koninklijke Nederlandse 
Cricket Bond ontwikkeld beweegprogramma voor jongens en meisjes van 6 tot en met 11 jaar. De 
activiteiten zijn gericht op de brede motorische ontwikkeling van een kind, waarin de basisvormen 
van bewegen centraal staan en de kinderen kennismaken met de cricketsport. 

 
Herinnering: Spelen dat de stukken eraf vliegen? Kom kijken bij schaakclub HMC! 
Weet je dat er een spel is dat duizenden jaren oud is en dat nu nog steeds door miljoenen mensen 
wordt gespeeld? Dat spel heet schaken. 
 
Weet je waarom mensen nog altijd schaken?  
Omdat schaken een spel is met zoveel mogelijkheden dat je nooit uitgespeeld raakt. Elke partij die je 
speelt, is weer anders.  
 
Weet je wat zo leuk is aan schaken? 
Je speelt het met z’n tweeën. Met je broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, je vader of moeder, 
je oma of opa … noem maar op. Ook leuk: je kunt het overal spelen. Thuis, op school, op het strand, 
in de auto, in de trein … waar je maar wilt. En je kunt het je hele leven blijven doen. Schakers heb je 
dan ook in alle leeftijden: van 4 tot 100 jaar.  
 
Wat is er nog meer leuk aan schaken? 
Je wordt er alsmaar beter in. Zeker als je bij een schaakclub gaat waar je speelt tegen andere jongens 

en meisjes die van schaken houden. Want op zo’n schaakclub krijg je training, zodat je steeds nieuwe 

levels kunt halen. Bij schaken noemen we die levels trouwens stappen.  

Is schaken iets voor jou? 
Vind je het leuk om slimme plannen te maken? Heb je geduld, maar kun je ook snel je kans grijpen? 

Let je goed op? En vooral: zoek je een spel dat nooit gaat vervelen?  



Kom dan kijken bij schaakclub HMC! Op vrijdag 27 september om 18.00 uur ben je welkom in De 
Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen. En breng je papa of mama mee! Ook die 
kunnen we schaken leren! Daarnaast kun je je ook aanmelden bij Sjors Sportief. De lessen van Sjors 
Sportief starten op vrijdag 11 oktober. 
 

 
Volgende InformatieBron vrijdag 11 oktober 
 


