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Nieuwe leerlingen
We hebben er weer een nieuwe leerling bij! De laatste van dit schooljaar. In
groep 1/2b van juf Esther en juf Inge begon vorige week Maxime. We wensen
jou een hele leuke tijd bij ons!

Maxime, groep 1/2b

Afscheid juf Abke
Zoals we de ouders van de kinderen in de groepen 3 tot en met 8 vorige week al
lieten weten, moeten wij na 19 jaar helaas afscheid gaan nemen van juf Abke.

Juf Abke gaat dichter bij huis werken, in eerste instantie via de vervangingspoule in haar regio. Ze kan
per 1 juni al aan de slag op een school op fietsafstand van huis. Ze gaat daar samen met een
duo-collega groep 6/7 draaien. We wensen juf Abke natuurlijk heel veel succes en plezier met haar
nieuwe uitdaging, maar we vinden het erg jammer dat ze ons gaat verlaten!

Wij als team nemen aan het eind van het schooljaar
afscheid van juf Abke. De kinderen en ouders van de
groepen 3 tot en met 8 deden dat vandaag, want juf Abke
had vandaag haar laatste werkdag bij ons.

Tot de zomervakantie neemt juf Pien de gymlessen van juf
Abke over. Juf Pien is ook vakleerkracht gym. Juf Pien
wordt voor deze uren vervangen door onderwijsassistent
juf Chantal.

Onderstaand een afscheidswoord van juf Abke.

Lieve allemaal,

Vandaag ben ik voor het laatst op De Bron. Na 19 jaar ga ik afscheid nemen van de school, van mijn

lieve collega’s en van alle leuke kinderen op de Bron.

Ik ga beginnen aan een nieuw avontuur, een baan in de buurt van mijn huis. Nadat ik van Vught naar

Erp verhuisde ontstond de wens om wat dichter bij huis te kunnen werken, zodat ik weer op mijn fiets

naar het werk kan gaan. Dat heb ik toch wel echt gemist.

Ook heb ik de afgelopen jaren ervoor gekozen om fulltime als vakleerkracht gym te werken. Ik heb

met heel veel plezier gymles gegeven en me gericht op het stimuleren van sport en bewegen op

school. Toch miste ik het teamgevoel wat je als groepsleerkracht makkelijker hebt, nu opereerde ik

toch meer alleen. En het opbouwen van een band met kinderen gaat ook makkelijker als je ze vaker

ziet dan 45 minuten in de week.

In de afgelopen 19 jaar heb ik veel gedaan op De Bron. Ik heb het altijd een hele fijne plek gevonden

waar we elkaar echt zien en er voor elkaar zijn. Ik ben ook trots op het Yalp Parkour wat er staat, de

mooie sportdagen die we samen hebben georganiseerd, de mooie nieuwe inrichting van de school en



nog heel veel meer. Het zal niet meevallen om vandaag definitief gedag te zeggen, maar ik weet dat

het de juiste keuze is. Het ga jullie goed en wie weet komen we elkaar nog eens tegen!

Groetjes,

juf Abke

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe
Op donderdag 18 maart deden 24 leerlingen van ons mee aan de WereldWijde Wiskundewedstrijd;
12 leerlingen deden alleen mee en 12 kinderen deden als duo mee. Al deze kanjers hebben toen l
behoorlijk hun hersens laten kraken, ook al vielen er geen prijzen te winnen. Dit jaar ontbrak het
wedstrijdelement, omdat vanwege corona afname niet overal op dezelfde dag mogelijk was. Vorige
week kwamen de uitslagen binnen en konden alle leerlingen hun antwoorden vergelijken. Ook
ontvingen ze allemaal een deelnamecertificaat met hun score erop, een spelletje en een potlood. Het
potlood kunnen ze planten, want er zitten zaadjes aan het uiteinde. Toch hebben we ook nog een
winnaar! Floris uit groep 8 won namelijk de kleurwedstrijd. Gefeliciteerd Floris, top gedaan!

Historische fietstocht groep 7 en 8
Op dinsdag 18 mei fietsten de  kinderen van groep 7 en 8 de
bevrijdingsroute van Den Bosch. De kinderen van groep 8
kregen daarna een gerichte schrijfopdracht om hun ervaringen
in een kort verslag te zetten. Een extra opdracht hierbij was
om de juiste interpunctie (leestekens) op diverse manieren toe
te passen. We hopen dat u door de verslagjes én door de
beelden van groep 7 onderaan deze nieuwsbrief een goed
beeld van onze fietstocht krijgt. U kunt de bevrijdingsroute via
de app van Erfgoed Den Bosch ook zelf fietsen of wandelen.

Bureau Halt op bezoek
Vorige week woensdag kwam iemand van Bureau Halt in groep 8
voorlichting geven over ‘Groepsdruk/invloed van een groep’. Clara
doet verslag.

Woensdag kwam een mevrouw
van Halt om over groepsdruk en
criminaliteit te vertellen. We
wisten er al wat van, omdat we
dit wel eens in de klas
bespreken. Maar het spel was nieuw. In het spel moest je proberen
om samen groepsdruk te doen. Eén kind had de opdracht om niet
mee te doen. Dat was lastig, want omdat iedereen iets anders
deed wat niet mocht moest je proberen om toch niet mee te doen.

Ook zei ze welke dingen je in je lichaam voelt die je waarschuwen om niet mee te doen. Daarna gaf ze
tips over wat je moet doen als je lichaam of hoofd een waarschuwing geeft.

Bijgevoegd vindt u verdere informatie over Bureau Halt.

Afscheid Roy Otten
Donderdag 20 mei nam Roy Otten afscheid. Roy was elf jaar een zeer betrokken en gewaardeerde
wijkagent. Hij gaat nu aan de slag bij de recherche. Als blijk van waardering was er voor hem een
afscheidstour georganiseerd. Die bestond uit een aantal flitsbezoeken aan plekken waar hij graag
kwam en aan mensen waar hij fijn mee gewerkt heeft. Hij was daarom die dag ook op De Bron, waar



een deel van onze kinderen een erehaag voor hem vormden. Ook hadden we een leuke attentie voor
Roy.

Sportolympiade groep 6
Groep 6 deed vandaag mee aan de Sportolympiade. Alle kinderen mochten daar onder professionele
begeleiding tennissen en atletiekonderdelen doen. Het was een lekker sportieve ochtend!

Sparen voor WNF
Denkt u er nog aan dat we samen voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) sparen? De missie van het
WNF is om de rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Het WNF wil samen met
anderen een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. We hopen eind juni
weer samen een mooi bedrag gespaard te hebben dat we kunnen storten! Bedankt alvast voor uw
bijdrage!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Volgende week start de onderbouw met het thema ‘smaken verschillen’. De bovenbouw gaat aan het
thema ‘Verschillen in opvattingen verkennen’ werken.

Schoolfotograaf
Dinsdag 8 en donderdag 10 juni komt Angela Haas van Angela Haas Fotografie tijdens schooltijd
portret- en groepsfoto's van de kinderen maken. Angela zet dinsdag 8 juni de kinderen van de
groepen 1/2a, 4, 6 en 8 op de foto en op donderdag 10 juni de kinderen van de groepen 1/2b, 3, 5 en
7. Zij maakt dan van elk kind in het speellokaal een portretfoto en van elke groep, als het weer het
toelaat, een groepsfoto.

Angela maakt dinsdag 8 juni en donderdag 10 juni tijdens schooltijd géén foto’s van broertjes en
zusjes die op De Bron zitten. Dit omdat we tijdens schooltijd geen groepen mogen laten mengen.
Ouders die dit willen kunnen wel beide dagen ‘s middags tussen 14.35 uur en 15.30 uur een
broertje(s)/zusje(s)-foto laten maken, maar alleen van kinderen die op De Bron zitten. Angela maakt
deze foto’s in het speellokaal, dat dan alleen via de buiteningang toegankelijk is. Als u van deze
mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u dit, onder vermelding van uw voorkeursrdag, doorgeven
aan juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en via nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. U
ontvangt dan van haar bericht op welke dag en tijd uw Bronkinderen terecht kunnen.

Zodra de foto’s klaar zijn, ontvangt u van ons een link om de foto’s na te bestellen.

Feestelijke dag
De eerder geplande schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 gaan maandag 14 juni niet door, maar we
gaan er toch een super vrolijke dag van maken! Dit gaan we doen met hulp van Jambo Afrika en onze
eigen ouderraad.

De artiesten van Jambo Afrika verwelkomen de kinderen en u ‘s ochtends vanaf 08.20 uur met
openingsconcerten aan alle kanten van het gebouw. Daarna krijgen alle kinderen in de loop van de
ochtend allemaal met hun eigen groep een workshop percussie en een workshop dans. Vervolgens
gaan we lekker lunchen. Aansluitend gaan de leerlingen dan presentaties aan elkaar geven. Elke groep
presenteert iets van de laatste workshop die ochtend. Hierbij blijven alle groepen van elkaar
gescheiden. Daarna gaan alle artiesten, in prachtige kostuums en versterkt, voor alle kinderen een
spetterend interactief optreden geven! Als de groepen dan weer mogen mengen, sluiten we af met
het gezamenlijk lied Shosolosha, we vieren dat we elkaar nodig hebben.
De kleuters gaan tussen deze programma-onderdelen door lekker buiten spelen en samen lunchen.
De groepen 3 tot en met 7 krijgen nog een leuke pauze-activiteit door de ouderraad aangeboden.
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Ook groep 8 doet voor een deel mee aan het programma van Jambo Afrika, maar niet de hele dag. Dit
omdat meester Mark voor zijn groep al eerder een bootcamp had geregeld, zodat ook zijn groep een
leuke dag zou hebben als de rest van de school op schoolreisje zou zijn. Groep 8 combineert nu beide
activiteiten.

Als het weer het toelaat, vinden alle activiteiten zo veel mogelijk buiten plaats. Bij slecht weer wijken
we eventueel (voor een deel) uit naar De Schans. Alle artiesten en hun manager doen op vrijdag 11
juni zo laat mogelijk op de middag een PCR-test en op maandagochtend bij ons op school een
zelftest. Zij gaan alleen met de kinderen werken en voor hen optreden als zij aan ons kunnen
aantonen dat beide testen negatief zijn.

Kortom, we gaan er een vrolijke, gezellige én veilige dag van maken! We hebben er nu al zin in!
We informeren u via de nieuwsbrief van 11 juni over de laatste details.

Brugklasdag groep 8 afgelast
De voor vrijdag 11 juni geplande Brugklasdag voor groep 8 gaat vanwege alle geldende corona-
beperkingen helaas niet door. Er komt wel nog een schoolverlatersdag.

Schooltijden
We hebben besloten om tot de zomervakantie met het huidige continurooster te blijven werken.
Maar als de coronasituatie en de richtlijnen het toelaten, willen in het nieuwe schooljaar weer met de
oude schooltijden gaan werken. Dit betekent op de maandagen, dinsdagen en donderdagen van
08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur en op de woensdagen en vrijdagen van 08.30
uur tot 12.30 uur. Dit betekent dat u uw kind voor het nieuwe schooljaar desgewenst weer voor het
overblijven moet opgeven. Hier ontvangt u later meer informatie over. U hoeft nu dus nog geen actie
te nemen.

Restitutie TSO-gelden
Zoals eerder aangegeven, betalen we u het geld terug over de dagen dat uw kinderen vanwege de
schoolsluiting niet konden overblijven. Ook betalen we u het geld terug over de dagen dat de
kinderen tijdens de periode van het continurooster met de leerkracht lunchten. We gaan komende
maand e.e.a. berekenen en terug storten. We gaan er van uit alles voor 1 juli te kunnen afwikkelen.

TSO-bemensing
Helaas heeft onze coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, Francis Coense, ons laten weten te
stoppen met het coördinatorschap en ook niet langer beschikbaar te zijn als overblijfkracht. Dit
omdat ze een andere baan heeft gekregen, met urenuitbreiding in het vooruitzicht. Hierdoor moeten
we na zo’n 15 jaar trouwe dienst helaas afscheid gaan nemen van Francis. Dit doen we aan het eind
van dit schooljaar, samen met de overblijfkrachten.

Gelukkig hebben we snel een opvolgster voor Francis weten te vinden! Onze overblijfkracht Romana
Mulder gaat het coördinatorschap van Francis overnemen. Francis zal de komende weken een en
ander aan haar overdragen.

We hebben helaas nog niemand die de overblijftaken van Francis wil overnemen. Ook ziet het er naar
uit dat sommigen van onze overblijfkrachten in het nieuwe jaar mogelijk niet of nog maar tijdelijk
beschikbaar zijn. We zijn daarom op zoek naar nieuwe vaste overblijfkrachten én naar inval-
overblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten in geval 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 nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Gevonden voorwerpen en kleding
We hebben weer veel gevonden voorwerpen en kleding. Omdat u niet de school in mag, hebben we
alles voor u op de foto gezet. Als u er iets bij ziet dat van uw kind is, dan kan uw kind het volgende
week bij onze conciërge, meneer Jo, ophalen. Alles wat vrijdag 4 juni niet is opgehaald, schenken we
aan een goed doel. We gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft!

Gezonde snack
We hebben in reactie op de uitdaging om een gezonde tip aan te leveren drie tips van (de ouders van)
Jeske Riksen uit groep 1/2b ontvangen. Nogmaals dank hiervoor! Onderstaand de tweede tip.

Suikerarme appel-walnotencake*

* Met suikerarm wordt bedoeld dat u zelf geen (geraffineerde) suikers aan het recept toevoegt. Als
suikervervanger gebruikt u appels. Ook de rozijnen geven een lekker zoetige smaak. U zou ook voor
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appelmoes kunnen kiezen in plaats van voor appels. U heeft dan ongeveer tweehonderd gram nodig.
Kies dan wel voor een gezonde variant zonder toegevoegde suikers, bijv. van Severo.

Dit heeft u nodig (voor één cake van circa 15 plakken):
● 2 zoete appels (bv. Pink Lady, Fuji of Royal Gala)
● 100 gram walnoten
● 200 gram bloem
● 1 eetlepel kaneel
● 8 gram bakpoeder (een half zakje)
● 100 gram rozijnen
● 2 eieren
● 50 gram roomboter.

Zo maakt u het:
Bereidingstijd: 20 minuten + 50 minuten oventijd
● Verwarm de oven voor op 170 graden.
● Schil de appels, verwijder het klokhuis en rasp ze met een grove rasp.
● Hak de walnoten even grof door. Als elke noot een keer of twee doormidden is, is het prima.
● Zeef de bloem, de kaneel en het bakpoeder boven een grote kom.
● Voeg de appel, rozijnen en walnoten toe en meng dit door elkaar.
● Klop in een andere kom de twee eieren goed los zodat ze helemaal ‘vloeibaar’ zijn.
● Smelt in een pannetje op laag vuur de boter. Zodra de boter gesmolten is zet u het vuur uit. De

boter hoeft niet te verkleuren.
● Giet de boter in een straaltje bij de eieren en blijf ondertussen roeren. Zo voorkomt u dat het ei

stolt.
● Giet het boter-ei mengsel bij de andere ingrediënten en roer het met een lepel of spatel tot een

beslag. Gebruik geen garde, want dan zit binnen no-time de halve cake in de garde en mag u het
er allemaal tussenuit friemelen.

● Vet een cakevorm in en doe er eventueel nog een bakpapiertje in.
● Bak de cake in ongeveer 50 minuten af. Om te controleren of de cake gaar is kunt u er een

cocktailprikker in steken. Als deze er droog uit komt is de cake klaar.
● Haal de cake uit de vorm en laat ‘m verder afkoelen op een rooster.

Verslagjes en beelden historische fietstocht groep 7 en 8
Onderstaand de beloofde verslagjes en beelden van de groepen 7 en 8 over hun historische
fietstocht.

Door Nilany
We gingen met groep 7 en 8 naar het centrum van Den Bosch. Er staan heel veel monumenten
waarvan ik niet wist waar ze voor dienden. Of zelfs monumenten waarvan ik niet wist dat ze er
waren. Ik liep vaak bij de 53rd Welsh Divisionbrug. Dat is een brug waar allemaal namen in staan van
mensen die omgekomen zijn. Maar nooit had ik er echt bij stilgestaan. Meester Mark heeft verhalen
verteld over coole verzetshelden zoals Piet Kerssens en Kapelaan Koopmans. Ik heb onderweg ook veel
struikelsteentjes gezien. Dat zijn stenen waar een plaatje in zit. In dit plaatje zijn de gegevens geprint
van het slachtoffer zoals naam, geboortejaar, datum van wegvoering, datum van overlijden en de
naam van het kamp waar het slachtoffer overleden is. Ik vind het goed dat de slachtoffers zo goed
herdacht worden. Ik vind het jammer dat, toen de oorlog over was, de mensen niet echt feest konden
vieren door al die verwoesting en doden.

Door Jasey
Extra verhaaltje over de bekende Bosschenaar Piet Kerssens.



Pietje Kerssens was de knapste man uit Den Bosch.
● Hij wilde vluchten naar Engeland tijdens de 2e Wereldoorlog, maar hij werd aangehouden en

moest werken in Duitsland als een soort gevangene bij een concentratiekamp.
● Hij was eruit ontsnapt en zat niet veel later in een Spaanse gevangenis. Hij had zich hier uit

gepraat: hij ging als tolk bij hun werken. Daardoor kreeg hij een legitimatiebewijs en toen kon hij
naar Engeland reizen.

● Hij sloot zich aan bij het Amerikaanse leger.
● Ze gingen Nederland bevrijden. Ze kregen te horen dat Den Bosch werd bevrijd.
● Hij sloot zich aan bij het Britse leger en ging Den Bosch bevrijden.
● Bij de Wilhelminabrug werd hij gedood door de Duitsers.

Door Bram
Extra verhaaltje over het begin van de bevrijding van Den Bosch.
De Welshmen zijn Den Bosch via het noordoosten binnengevallen. De Duitsers bliezen Sluis-0, net
voordat de Welshmen er waren op, om Den Bosch te verdedigen tegen de Welshman. Daardoor
moesten ze het smalle loopbruggetje van de sluis over. Zo dienden ze als schietschijf voor de Duitsers.
Meester Mark zei ook nog: ´Daarom hadden ze een rookgordijn aangelegd, zodat ze over de sluis
konden, zonder geraakt te worden. Daarna konden ze Den Bosch bevrijden.’

Door Aniek
We begonnen bij de Casinotuin waar twee monumenten staan: eentje van de verzetsstrijders van Den
Bosch en de ander van de Joden van Den Bosch. Alle mensen uit Den Bosch dachten op die plek dat de
Engelsen Den Bosch zouden bevrijden. Dat was pas een maand later!
Daarna gingen we naar een Joods Lyceum waar vroeger allemaal Joodse kinderen naar toe gingen.
Dit is maar twee jaar open geweest. ´Bijna alle kinderen en leerkrachten’, zei meester Mark, zijn
teruggekomen na de oorlog.’ Er stonden allemaal bewakingscamera´s en prikkeldraad. Dit vond ik één
van de indrukwekkende dingen tijdens deze tocht.
Tegenover het Joods Lyceum stond het oude ziekenhuis van Den Bosch. Daar werden tijdens de
oorlogsjaren de Duitse soldaten verzorgd. Toen de Engelsen Den Bosch gingen bevrijden werden de
Engelsen in dat ziekenhuis verzorgd. Het ziekenhuis zag er heel oud en verlaten uit. Om te bedenken
dat daar allemaal gewonden of zelfs dode soldaten zijn verzorgd was een akelig idee.
Daarna gingen we naar de struikelsteentjes waar namen op staan van mensen die overleden waren
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De steentjes staan voor hun laatste woonplaats.
Daarna gingen we naar drie grote platen waar allemaal slachtoffers op staan van de Tweede
Wereldoorlog in Den Bosch. Dat was bij de oude synagoge. Eén van die mensen was een baby'tje dat
maar 2 maanden oud werd!
Daarna gingen we naar een oude gevangenis waar Ivor Arnold Troostwijk is geboren. Meester Mark
zei: ´Zijn ouders waren verzetsstrijders. Zijn moeder was opgepakt toen ze zwanger was en daarom is
Ivor in de gevangenis geboren.´ Hij is op 28 januari 1944 overleden in Auschwitz.
Ik vond het een hele interessante tocht en heb er veel nieuwe dingen van geleerd.



Herdenkingsplaten bij de oude Synagoge, Anne Frank Plein

Struikelsteentjes in Den Bosch

Piet Kerssens Ivor



Samenvatting van de fietstocht van Dilain & Kai



Gebeurtenis op het Wilhelminaplein

NIEUWS VAN BUITEN

Stevig in je schoenen, maak kennis met  Rots en Water!
Op woensdag 9 juni kunnen kinderen van 7 tot 13 jaar met deze succesvolle weerbaarheidsmethode
kennismaken. Bij Rots en Water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier met sociale



vaardigheden. We wisselen spel en fysieke oefening af met korte momenten van reflectie. Omdat het
een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar.

Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan
met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten. Water staat voor contact maken met de ander,
samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.

De trainingen duren een uur. We starten op woensdagmiddag 16
juni. Ook de acht trainingen daarna zijn op woensdagmiddag, deels
in het nieuwe schooljaar.
De proefles en de trainingen zijn in de gymzaal van Kindcentrum ‘t
Ven in Rosmalen.
Elke groep wordt begeleid door twee ervaren trainers en bestaat uit
maximaal 10 kinderen.

Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s en concrete DOE-opdrachten. Ouders trainen twee
keer mee en krijgen iedere week via de mail een verslag over de training. We houden persoonlijk
contact over de ontwikkeling van uw kind.

Wilt u meer weten of zelf ervaren of het iets voor uw kind is?
Kijk dan op www.steviginjeschoenen.nu.

Volgende InformatieBron vrijdag 11 juni 2021

http://www.steviginjeschoenen.nu



