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We hebben nog een week te gaan, maar we wensen u na alvast allemaal een hele fijne, zonnige 
vakantie! We hopen iedereen maandag 19 augustus weer gezond en uitgerust terug te zien! 

 
Uitzwaaien groep 8 

Vandaag zwaaiden we samen met u onze groep 8 uit. 
Hiervoor gebruikten we prachtige, nieuw gemaakte 
feestbogen, gemaakt door Marjolijn, Lisette en anderen van 
de OR. Super gedaan 
dames! 
 
We gaan jullie missen groep 
8! Gelukkig mogen we 
vanavond nog genieten van 
jullie musical en nog 

persoonlijk afscheid van jullie nemen! Voor na de vakantie: heel 
veel succes en plezier op het middelbaar!  

 
Mutaties leerlingen  
Helaas gaan we afscheid nemen van Cees en Alexander uit groep 5. 
Zij gaan naar Athena onderwijs in Heusden. Ook James uit groep 
1a, Iris uit groep 3 en Lynn en Daniël uit groep 5 gaan De Bron 
verlaten. Zij gaan verhuizen. We wensen hen allemaal heel veel 
plezier op hun nieuwe school!  
 
We krijgen gelukkig ook weer nieuwe kinderen binnen! Aanstaande maandag start in groep 2b al 
Elian en na de vakantie stroomt in groep 2a nog Rune in. Verder beginnen na de vakantie in groep 1b 
Ryan, Noah, Luuk en Emma en start in groep 6 Sanna, in groep 7 Clara en in groep 8 Mees. We 
wensen jullie allemaal veel plezier op De Bron! 
 

Overzicht vakanties en vrije dagen 
Bijgaand treft u het definitieve overzicht met vakanties en vrije dagen aan. 
 

Nieuwe praktische schoolgids 
Volgend week ontvangt u via uw oudste kind ook weer de nieuwe praktische schoolgids, met daarin 
de volledige kalender voor het nieuwe schooljaar. 

 
Afscheid en terugblik leerlingenraad 
Afgelopen woensdag is de leerlingenraad van dit schooljaar voor het laatst bij elkaar geweest. We 
hebben afscheid genomen van Ruben, Ravi, Yaniek, Elise en Stan. Zij verlaten volgende week De 
Bron, omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Bedankt voor jullie inzet! 
 



Onderstaand een korte terugblik van de leerlingenraad. 
 
We vergaderden ongeveer één keer per maand op woensdag na schooltijd op school, met steeds twee 
leerkrachten er bij. Soms overlegden we extra met de leerlingenraad van De Merlijn. 
 
We zijn afgelopen jaar bezig geweest met het volgende:  

 we mochten mee de feesten regelen, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen (we mochten bijv. 
alles presenteren of leuke rollen spelen) 

 we waren betrokken bij de verbouwing,  we mochten mee beslissen over de aankleding, de 
kleuren en de verdeling van de groepen over de nieuwe lokalen  

 we zetten ons in voor de komst van het kunstgrasveld 

 we mochten het nieuwe vaste goede doel kiezen, we hebben KiKa gekozen 
Ook zijn we naar het kinderparlement geweest. 
Volgend jaar laten we weer van ons horen!  
 
De leerlingenraad van basisschool De Bron:  
Linde, Ize, Nikki en Tristen uit groep 7 en Ruben, Ravi, Yaniek, Elise en Stan uit groep 8 
 

Herinnering bedankochtend hulpouders woensdag 3 juli 
Denkt u aan de bedankochtend aanstaande woensdag van 11.15 uur tot 12.15 uur? 

 
Herinnering aanmelding TSO 2019/2020 
Gaat uw kind komend schooljaar gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO)? 
Dan vragen we u vriendelijk om uw kind hiervoor aan te melden, ook 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.  
We ontvangen uw formulier(en) graag uiterlijk aanstaande maandag 1 juli. 

U kunt hier klikken voor het TSO-formulier.  

Inventarisatie hulpouders 2019/2020 
We hebben afgelopen weken ook weer bekeken bij welke activiteiten we volgend jaar úw 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. 
We ontvangen uw aanmelding(en) graag uiterlijk aanstaande maandag 1 juli. 

U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier.  

 
 
 

https://forms.gle/5KZqjox486vRGWRM9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ufA86btfeZ6ps41VqN5yWpB8K89O9MU683BobvrhrBQZLw/viewform?usp=sf_link


Maandag 19 augustus om 08.30 uur weerzien met koffie en thee voor ouders 
We vinden het leuk om de eerste schooldag te horen hoe de vakantie van onze ouders is geweest. 
We  nodigen u daarom van harte uit om maandag 19 augustus tussen 08.30 uur en 09.00 uur onder 
het genot van een kop koffie of thee even met ons en elkaar bij te kletsen.  
 

Invaloverblijfkrachten gezocht! 
We hebben in het nieuwe schooljaar een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom 
nieuwe mensen, die de vaste overblijfkrachten ingeval 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? 

 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. 

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

Raceauto banaan 
 

 
 
 

mailto:franciscoense@hetnet.nl


Dit heeft u nodig: 

 aardbeien 

 bananen 

 satéprikkers. 
 
Zo maakt u het: 

 verwijder de schil van de bananen 

 verwijder de kroontjes van de aardbeien 

 snijd enkele bananen in schijfjes voor de wielen, laat er een aantal heel voor de racewagens 

 snijd ook een aantal aardbeien in schijfjes voor de wielen, laat een aantal aardbeien heel voor 
bovenop de racewagen 

 bevestig de ‘wielen’ en de heel gelaten aardbeien aan de grote stukken banaan. 
 
 

Volgende nieuwsbrief vrijdag 30 augustus 2019 
 


