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Personalia
Onderstaand stelt onze nieuwe collega Chantal, één van de vervangsters van juf Anjo, zich aan u voor.

Hoi Allemaal,

Ik ben Chantal van Houtum en ik versterk sinds kort het team van De
Bron als onderwijsassistent.
Ik heb een dochter van 10 jaar en geniet ervan om samen met haar
leuke dingen te doen. We spelen graag samen een bordspel en gaan
graag samen wandelen, maar het liefst gaan we samen naar Safaripark
Beekse Bergen!
Als trouwe supporter van PSV ben ik elke thuiswedstrijd in het Philips
Stadion te vinden, waar ik vol passie mijn club aanmoedig. Ik geniet van
de gezellige sfeer in het stadion en vind het geweldig om zo de wedstrijd
te bekijken.

Samen met jullie kinderen ga ik er een leerzame, leuke tijd van maken op De Bron!

Met vriendelijke groet,
Chantal van Houtum

Mutaties leerlingen
We nemen aanstaande maandag helaas afscheid van Siem en Anon uit
groep 8. Zij gaan per 1 februari allebei naar Spoor 10-14. Spoor 10-14 is
een nieuwe school waarbij het grote verschil met een ‘gewone’ school is,
dat de leerlingen niet op hun twaalfde (groep 8) een keuze maken voor
vmbo, havo of vwo, maar dat pas op hun veertiende doen.

We hebben er gelukkig ook weer een nieuwe leerling bij! In groep 1/2a
van juf Lizanne en juf Inge startte vorige week Thomas. Wij wensen jou
heel veel plezier bij ons op school Thomas!

Flessenactie voor WNF
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat, op initiatief van Milan en Nathalie uit groep 7 heel groep 7
vol enthousiasme aan de flessenactie is gaan meedoen, maar ook groep 8 deed mee! Sorry dat we dit
in onze vorige nieuwsbrief per ongeluk niet vermeld hebben! Ook jullie hebben het echt super
gedaan kanjers van groep 8!



Wisseling voorzitter Ouderraad
Het jongste kind van de huidige voorzitter van de oudervereniging, Michelle van de Westelaken, gaat
volgende week van school. Dit betekent helaas dat Michelle, na ruim anderhalf jaar voorzitterschap,
de voorzittershamer moet overdragen. We hebben daarom gisteren Michelle in het zonnetje gezet en
haar bedankt voor de fijne samenwerking en haar inzet, ook in de zeven jaar die ze als ‘gewoon’
OR-lid heeft meegedraaid. De huidige vice-voorzitter, Annemarie de Ruiter-Hamer, de moeder van
Olivia uit groep 4 en Jonathan uit groep 8, gaat de taken van Michelle overnemen. Michelle, nogmaals
bedankt voor alles! Annemarie, jij veel succes en plezier met je nieuwe rol!

Noodplan voor als uw kind niet naar school kan
Er konden afgelopen tijd regelmatig leerkrachten geen les geven of geen les op school geven, omdat
zij ziek waren, in afwachting van een testuitslag waren of in quarantaine of isolatie zaten. Er waren
toen telkens geen vervangers beschikbaar, want de vraag naar vervangers is op dit moment enorm
groot. Gelukkig konden we vrijwel alle afwezigheid intern opvangen, maar we betwijfelen of ons dit
ook de komende tijd nog gaat lukken. Dit omdat we door de bemensing van de derde kleutergroep
vanaf aanstaande maandag minder mensen flexibel kunnen inzetten. Het kan dus zijn dat we u een
keer in het weekend of ‘s ochtends vroeg moeten laten weten dat uw kind niet naar school kan. U
kunt erop vertrouwen dat we dit alleen in uiterste nood zullen doen! Mocht het zover zijn, dan
rekenen we op uw begrip! We adviseren u voor het geval deze situatie zich gaat voordoen, voor zover
nodig, een noodplan voor de opvang van uw kind klaar te hebben.

Oudergesprekken
Voor groep 8 lopen op dit moment de definitieve adviesgesprekken. Voor groep 1 tot en met 7
starten volgende week de voortgangsgesprekken. De gesprekken vanaf groep 4 zijn met uw kind erbij!
Verder nog even ter herinnering:
● Het dringend advies is om een mondkapje te dragen tot het moment dat u zit.
● Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere volwassenen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand

van kinderen.
● Blijf thuis als u coronagerelateerde klachten heeft of de afgelopen 24 uur gehad heeft.

Kom alleen naar school als u bij milde klachten een negatieve zelftest heeft, bij meer of ernstige
klachten een negatieve PCR-uitslag heeft of als het voor u om gebruikelijke luchtwegklachten,
hooikoorts of astma gaat.

● Blijf ook thuis als één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts heeft (38 graden
Celsius of hoger). Kom alleen naar school als iedereen 24 uur klachtenvrij is.

● Blijf ook thuis als voor u een isolatie- of quarantaineplicht geldt.
Verder vragen we vriendelijk om buiten voor de klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en
de klas via de klassendeur te betreden. We wensen u goede gesprekken en bedanken u alvast voor
uw medewerking!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De komende twee weken gaan alle groepen aan de slag met het thema ‘Jouw kompas: uitleg kunnen
geven over eigen handelen’.

Feestelijke start derde kleutergroep
Aanstaande maandag is het zover: dan gaat de derde
kleutergroep van juf Marion en juf Marga van start! We
hebben afgelopen weken hard gewerkt om het speellokaal
voor deze groep om te toveren tot een hele mooie,
uitdagende kleuterklas. Het resultaat mag er wezen! Het is

echt een ruimte geworden waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen en werken. Helaas hebben
we nog niet alle definitieve meubels, maar moeten we het voor een deel nog even doen met



materialen die we van De Beleving in bruikleen hebben gekregen. Vrijdag 18 maart krijgen we het
definitieve kleutermeubilair. Dan wordt ons nieuwe kleuterlokaal nog mooier!

We gaan de start van onze derde kleutergroep maandagochtend feestelijk vieren! Alle kleuters krijgen
eerst een warm welkom. Daarna gaan we op een speciale manier de nieuwe namen van de drie
kleutergroepen onthullen. Ook krijgen alle kinderen maandagochtend een lekkere, feestelijke
traktatie van de ouderraad en school, ook de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. We hebben er
zin in!

Rapporten
De kinderen krijgen vrijdag 4 februari hun rapport mee naar huis. Heel veel leesplezier alvast!

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. Wereldwijd doen meer dan 6,5 miljoen leerlingen aan de W4Kangoeroewedstrijd mee!
In Nederland doen er op circa 2350 scholen ongeveer 140.000 leerlingen mee.

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. Het gaat om 24 of 30 verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een
vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er
goed, maar welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie
haalt de eindstreep zonder te struikelen?

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. De kinderen kunnen individueel meedoen, maar ook als
duo.

Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op donderdag 17 maart, waar
mogelijk op school. Bij eventueel thuiswerken zoekt de organisatie
naar een andere oplossing.

De kosten bedragen € 3,50 per deelnemer en € 6 per duo. Hier hoeft u maar de helft van te betalen,
De Bron betaalt de andere helft.

Aanmelden kan t/m vrijdag 18 februari bij de eigen leerkracht, door de overhandiging van een
envelop met daarin € 1,75 voor individuele deelnemers en € 3 voor een duo. Denkt u eraan om de
naam van uw kind op de envelop te zetten?

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.

Oproep voor hulp bij Chromebooks
We hebben op dit moment 10 of meer Chromebooks waarvan de garantie verstreken is en waarvan
de letters los gaan zitten. Heeft er iemand een idee idee om dit te repareren? Vervangen is erg duur.
Als u ons kunt helpen, kunt u dit aan juf Nicolle laten weten. Zij is bereikbaar via Schoudercom en via
nicolle.deboer@stichtingatelentis.nl.

Vaste overblijfkrachten en invalkrachten gezocht!
We kunnen, mede vanwege de komst van de derde kleutergroep, nog twee nieuwe vaste
overblijfkrachten gebruiken. We zoeken nog een tweede overblijfkracht voor de dinsdag in groep
1/2c en voor de maandag in groep 8. Ook zoeken we nog wat extra invaloverblijfkrachten. Onze
invalkrachten vervangen onze vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d..

Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
● dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
● dat u vijf 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 nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Gezonde traktatie
Deze keer een tip om iets leuks met popcorn te doen: popcornsneeuwpoppen maken!

Wat heeft u nodig:
● witte of doorzichtige plastic bekertjes

● watervaste zwarte stift

● oranje papier in de vorm van een wortel geknipt

● zoute popcorn.

Hoe maakt u het:
● teken op het bekertje ogen en een mond
● plak de oranje neus erop
● vul de bekertjes met popcorn.

NIEUWS VAN BUITEN

Champs of De Vliert
Voetbalsupport en FC Den Bosch organiseren samen de Champs of De Vliert. Een 4-tegen-4 toernooi
waarvoor je je eigen team kunt samenstellen met je beste vrienden, vriendinnen, klasgenoten en/of
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teamgenoten. Alle combinaties zijn mogelijk, met een maximum van 5 spelers. Wij zorgen er dan voor
dat jouw team wordt ingedeeld bij leeftijdsgenoten.

Dit unieke toernooi, waarin geen volledige voetbalteams, maar
vriendenteams/vriendinnenteams aan mee kunnen doen, zal
plaatsvinden op woensdagavond 2 maart. Lekker voetballen in de
carnavalsvakantie dus! Wil jij met je beste vrienden en/of
vriendinnen hieraan mee doen? Schrijf je dan snel in! Wie weet
wordt jullie dan de Champs of De Vliert!

Meer informatie en inschrijven kan door op de onderstaande link
te klikken:
https://www.voetbalsupport.nl/toernooien/
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