
 

 

 

 
29 maart 2019 
 
 

Personalia 
Aanstaande zondag 31 maart is het een jaar geleden dat juf Yvonne plotseling is overleden. We staan 
hier maandag zowel in de groepen als in het team kort samen bij stil. Ook hangen we dan de mooie 
libelle op, die we van de MR en OR ter herinnering aan juf Yvonne hebben gekregen. MR en OR, heel 
erg bedankt hiervoor! 
 
Op vrijdag 5 april vieren we het 25-jarig jubileum van juf Nathalie. Juf Nathalie heeft al die 25 jaar 
met hart en ziel op De Bron gewerkt. Dat mag gevierd worden! In de klas is het een feestje en ook als 
team besteden we hier natuurlijk aandacht aan. 
 

Nieuwe leerlingen  
Afgelopen week startte in groep 1/2b van juf Elisabeth en juf Ineke Collin Tompot. Heel veel plezier 
bij ons op school Collin! 
 

Grote Rekendag woensdag 3 april 
Aanstaande woensdag is het Grote Rekendag. Ook De Bron doet hier weer aan mee. Dit betekent dat 
alle groepen woensdag 3 april met rekenen bezig zijn. Het thema dit jaar is: ‘Uit verhouding’.  
 
Anders dan anders, gaan deze dag niet om 08.20 uur de deuren open! We starten de dag woensdag 
om 08.30 uur met alle kinderen (en ouders) gezamenlijk op het schoolplein.  
 
Het zou leuk zijn als we op school ‘uit-verhoudingfoto’s’ van de kinderen kunnen laten zien!  Dus als 
u een ‘uit-verhoudingfoto’ van uw kind(eren) heeft, dan zou het leuk zijn als u die naar de leerkracht 
stuurt. Dan kunnen we die op de Grote Rekendag bekijken. U kunt voor een ‘uit-verhoudingfoto’ 
bijvoorbeeld denken aan een foto bij een groot ijsje bij de snackbar, maar het mag ook een foto zijn 
die door het perspectief of digitale manipulatie uit verhouding lijkt. 

 
Poetsavond dinsdag 9 april 
We hebben dinsdag 9 april al weer onze derde 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 9 april 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! 

 
 
 



Open dag woensdag 10 april 
Woensdag 10 april houden alle basisscholen in de Maaspoort open dag. Alle belangstellenden zijn die 
dag tussen 9 en 12 van harte welkom, ook op De Bron! Het zou fijn zijn als u jonge gezinnen in uw 
omgeving hierop attendeert. Hartelijk bedankt alvast! 

 
Koningsspelen vrijdag 12 april  
Op vrijdag 12 april is het weer zover: de Koningsspelen! Ook dit jaar vindt onze jaarlijkse sportdag 
weer plaats bij OSS Volo op de Schutskamp. U ontvangt later nog informatie over wat de kinderen 
mee moeten nemen en waar ze precies moeten zijn.  
Er hebben zich aan het begin van het schooljaar al genoeg ouders opgegeven om te helpen. We zijn 
dus helemaal rond en dat is super! Alle hulpouders krijgen nog een brief met de laatste informatie 
voor deze dag. 
Het nieuwe Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen, de Pasapas, kan thuis al geoefend 
worden! 
 

Ramenzeemouders gezocht! 
We hebben dit schooljaar helaas maar weinig ramenzeemouders. Mede vanwege de open dag op 
woensdag 10 april, zou het fijn zijn als binnenkort de ramen weer een keer gedaan zouden worden. 
Mocht u hiervoor beschikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen met juf Nicolle. Zij is bereikbaar via 
Schoudercom en n.deboer@bsdebron.nl. 

 
Verbouwingsplannen  
De verbouwingsplannen worden steeds concreter en we hebben inmiddels ook de planning gemaakt. 
Zoals het er nu uitziet, zal de verbouwing starten in week 21, d.w.z. in de week van 20 mei, en tot de 
herfstvakantie duren. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met een zo min mogelijke 
storing van het onderwijsproces. Vandaar dat we met een wissellokaal gaan werken.  
Onderstaand een overzicht van wat er grofweg gaat gebeuren: 

 De lokalen en de hal krijgen een nieuwe vloer. 

 De lokalen worden gestript en opnieuw geverfd. 

 Er komen grotere ramen in de lokalen, zodat we meer transparantie in school krijgen en we de 
leerpleinen nog meer als verlengde van de klaslokalen kunnen gebruiken. 

 Er komen nieuwe/gerenoveerde toiletgroepen. 

 Er komt een nieuwe/andere indeling: groep 1 t/m 4 komt in de linkervleugel, groep 5 t/m 8 in de 
rechtervleugel. 

 Er komt een extra entree voor groep 1 t/m 3. 

 De lerarenkamer komt in het huidige lokaal van groep 7. 
Zie verder bijgaande tekening.  

 
Nieuw meubilair 
Behalve met de verbouwing, zijn we ook al druk bezig geweest met de nieuwe inrichting.  
We zijn samen met de leerlingenraad begonnen met het, naar aanleiding van onze visie, op Pinterest 
zetten van onze ideeën. Vervolgens zijn er proefplaatsingen geweest van leerlingenstoelen en -tafels. 
De volgende stap is dat we binnenkort het nieuwe leerlingenmeubilair gaan kiezen. Ook kiezen we 
dan het nieuwe meubilair voor op de leerpleinen en voor in alle andere ruimtes. We gaan echter niet 
alles vernieuwen; sommige meubels houden we of laten we oppimpen.  
We werken voor de nieuwe inrichting samen met meerdere professionals, o.a. onderwijsvormgevers 
en interieurbouwers, zodat we er zeker iets moois van gaan maken! De planning gaat er van uit dat 
we onze leerlingen na de herfstvakantie in onze vernieuwde en opgeruimde school met nieuw en 
opgepimpt meubilair kunnen ontvangen!  
We houden u op de hoogte van het vervolg! 
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Gevonden kleding en andere voorwerpen 
De wasmand met gevonden kleding en schoenen in het halletje is weer bijna vol en het bakje met 
gevonden voorwerpen op de balie bij het kopieerapparaat puilt uit. We kunnen dit alles niet 
eindeloos bewaren en adviseren u daarom komende week even in de wasmand en het bakje met 
gevonden voorwerpen te kijken of er nog iets van uw kind(eren) tussen zit. De kleding en schoenen 
die maandag 8 april niet zijn opgehaald, schenken we aan een goed doel. De gevonden voorwerpen 
die dan niet zijn opgehaald, gooien we weg. We hopen dat u hier begrip voor heeft! 

 
Lege batterijen 
Zoals u weet, sparen we via de ton in het halletje lege batterijen. Deze baterijen worden gerecycled 
en we ontvangen voor elke kilo ingezamelde lege batterijen een spaarpunt. De gespaarde punten 
kunnen we inwisselen voor een waardebon of donatiecoupon. Met de waardebon kunnen we 
materiaal voor de kinderen bestellen, zoals springtouwen, steps, games, tablets en andere 
schoolartikelen. Met de donatiecoupon kunnen we een donatie doen aan een goed doel: de Stichting 
Opkikker of Foundation Ard el Amal. We gaan binnenkort met de leerlingenraad overleggen of we 
voor de waardebon of de donatiecoupon gaan kiezen. We informeren u later over de uitkomst! 
 
Nieuw is dat u door batterijen te verzamelen, kans maakt op mooie prijzen. Hier moet u het volgende 
voor doen: 

 Doe uw batterijen per 10 stuks in een zakje (bij voorkeur in een zakje van polyethyleen, want 
deze zijn goed recyclebaar) 

 Doe hierbij een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 

 Deponeer het zakje in onze batterijenton. 
Hoe meer zakjes u inlevert, hoe meer kans u maakt! Batterijman Henk verrast maandelijks de 
hoofdprijswinnaars met hun prijs. Wie weet staat Henk straks voor uw deur!  
U kunt elke maand de volgende prijzen winnen: 

 1x de hoofdprijs: € 1.000,- aan reischeques 

 2x een reischeque t.w.v. € 500,- 

 100x een Pluim cadeaubon t.w.v. € 25,-. 
 

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

Slangen van aardbei en druiven 

 

 

 

 

 

 



Dit heeft u nodig: 

 aardbeien 

 druiven 

 satéprikkers 

 wit fondant  

 wat chocola voor de oogjes of kant en klare oogjes. 
 

Zo maakt u het: 

 druiven en een aardbei (met kroontje erop) op een satéprikker rijgen 

 met wat fondant en een druppeltje chocola (zelf smelten of kant en klaar) een oogje maken 

 deze op de aardbei plakken (klein deukje in de aardbei maken, dan blijven de oogjes beter 
zitten). 

 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 12 april 2019 
 


