
 

 

 

 
29 mei 2020 
 
 

Nieuwe leerlingen  
We hebben er in groep 1/2B van juf Esther en juf Inge weer twee nieuwe leerlingen bij: Jason en 
Denzel. Heel veel plezier bij ons op De Bron!  
 
Onderstaand een foto van Jason en Denzel én van de nieuwe leerlingen die in de 
thuisonderwijsperiode zijn ingestroomd, maar nog niet eerder met een foto in de nieuwsbrief 
hebben gestaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  Milli, groep 1A    Romano, groep 1A        Jorn, groep 1B            Tygo, groep 1B 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
Onderwijs na 8 juni 
We hebben helaas nog tot gisteravond op het ‘Protocol volledig openen basisonderwijs’ moeten 
wachten. Het protocol biedt iets meer ruimte dan het vorige protocol. Zo maakt het o.a. weer 
tussenschoolse opvang mogelijk, maar het protocol geeft ook aan dat het de voorkeur heeft om 
leerlingen tussen de middag op school te houden om zo het aantal haal- en brengbewegingen te 
beperken. We hebben daarom vandaag zorgvuldig alle voor- en nadelen van het doorgaan met een 
continurooster en het hervatten van de reguliere schooltijden op een rij gezet. Op grond hiervan 
hebben we, met instemming van de medezeggenschapsraad (MR), besloten om ook de vijf 

Denzel, groep 1B     Jason, groep 1B        Daan, groep 4 



schoolweken vanaf maandag 8 juni met het continurooster te blijven werken. Dit met name vanwege 
de volgende aan het continurooster verbonden voordelen:  

 er komen geen extra volwassenen in de school (ingeval van overblijven zouden dat er minimaal 
14 per week zijn) 

 er komen conform het protocol geen extra haal- en brengbewegingen (ingeval van overblijven 
zouden er elke overblijfdag uit ruim 50 gezinnen kinderen naar huis gaan)  

 er treedt geen mogelijke vervaging van de regels op, met een mogelijk mindere hygiëne en 
veiligheid in de school. 

 
Het team en de MR realiseren zich dat het kiezen voor het continurooster betekent dat ouders die 
gebruikmaken van buitenschoolse opvang op de nog resterende 14 maandagen, dinsdagen en 
donderdagen een uur extra opvangkosten hebben. Dit betreuren we, maar we hopen dat u toch 
begrip heeft voor ons besluit. Ouders die op de woensdagen en vrijdagen van buitenschoolse opvang 
gebruikmaken zijn een uur goedkoper uit. 
 
We hopen dat we na de zomervakantie weer onze gebruikelijke schooltijden kunnen gaan hanteren 
en de kinderen dan ook weer met de overblijfkrachten kunnen overblijven. 
 
We hebben het ‘Protocol volledig openen basisonderwijs’ voor u bijgevoegd. 
 
Personalia 
Omdat vanaf maandag 8 juni ook de kleutergroepen weer op volle sterkte aanwezig zijn, hebben we 
in goed overleg besloten dat juf Pien vanaf dan de groepsgebonden taken van juf Daisy over gaat 
nemen en dat juf Daisy tot de zomervakantie de taken van juf Pien gaat uitvoeren. Dit vanwege de 
veiligheid van juf Daisy, die inmiddels hoogzwanger is. Juf Daisy gaat vanaf de zomervakantie tot de 
kerstvakantie met zwangerschapsverlof. 

 
TSO-gelden 
We hebben u al eerder laten weten dat we u het TSO-geld over de periode dat de school dicht is 
geweest terugbetalen dan wel niet incasseren. Dit doen we ook over de dagen waarop we in dit 
schooljaar met een continurooster werken. Concreet gaat het voor kinderen die voor het hele 
schooljaar een abonnement hebben om een teruggave of het niet incasseren van de onderstaande 
bedragen. Voor de kinderen die tussentijds van de TSO gebruik zijn gaan maken gaat het om 
afwijkende bedragen naar rato die we u individueel laten weten. We streven er naar om een en 
ander voor de zomervakantie financieel af te wikkelen, maar mocht dit onverhoopt niet helemaal 
lukken dan hopen we op uw begrip! Het is immers een tijdsintensieve extra klus in een sowieso 
drukke tijd vanwege alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
 

1 dag Oud Korting Nieuw 2 dagen Oud Korting Nieuw 3 dagen Oud Korting Nieuw

Maandag 47,50€     15,00€     32,50€   Maandag en dinsdag 95,00€  31,25€  63,75€   Maandag, dinsdag, 145,00€  48,75€  96,25€    

Dinsdag 47,50€     16,25€     31,25€   Maandag en donderdag 97,50€  32,50€  65,00€   donderdag

Donderdag 50,00€     17,50€     32,50€   Dinsdag en donderdag 97,50€  33,75€  63,75€   

1 dag Oud Korting Nieuw 2 dagen Oud Korting Nieuw 3 dagen Oud Korting Nieuw

Maandag 46,25€     13,75€     32,50€   Maandag en dinsdag 93,75€  28,75€  65,00€   Maandag, dinsdag, 141,25€  43,75€  97,50€    

Dinsdag 47,50€     15,00€     32,50€   Maandag en donderdag 93,75€  28,75€  65,00€   donderdag

Donderdag 47,50€     15,00€     32,50€   Dinsdag en donderdag 95,00€  30,00€  65,00€   

Groep 8

Groep 1/7

 
 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de komende twee weken gaan alle groepen aan de slag met het thema sociaal-emotioneel leren in 
de gymles. 

 



Facultatieve voortgangsgesprekken groep 1 t/m 6 vanaf maandag 15 juni 
Zoals u op de kalender kunt zien, hebben we voor de groepen 1 tot en met 6 van maandag 15 juni tot 
en met vrijdag 3 juli facultatieve voortgangsgesprekken ingepland. Zoals de naam al doet vermoeden, 
vinden er dan geen gesprekken over alle kinderen plaats. We plannen alleen een gesprek als één van 
de leerkrachten of u daar behoefte aan heeft. Als u geen uitnodiging van de leerkracht ontvangt, 
maar wel een gesprek wenst, dan kunt u vanaf maandag 8 juni 15.30 uur tot vrijdag 12 juni 15.30 uur 
in Schoudercom een tijd reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn. Het 
facultatieve voortgangsgesprek voor de groepen 1 tot en met 3 duurt 10 minuten, dat voor groep 4 
15 minuten. Bij de groepen 5 en 6 verwachten we ook uw kind en duurt het gesprek 15 minuten. Er 
staat bij alle gesprekken 5 minuten extra ingepland. Die gebruikt de leerkracht om na afloop 
gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem te zetten. We vragen u vriendelijk om buiten voor de 
klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en de klas via de klassendeur te betreden. Dank 
alvast voor uw medewerking! 
  

Vanaf maandag 15 juni voorlopige adviesgesprekken groep 7  
We hebben de periode van maandag 15 juni tot en met vrijdag 3 juli ook ingepland voor de 
voorlopige adviesgesprekken voor groep 7. U kunt vanaf maandag 8 juni 15.30 uur tot vrijdag 12 juni 
15.30 uur in Schoudercom tijden reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden de 
komende weken beschikbaar zijn. Het voorlopig adviesgesprek duurt 20 minuten en we verwachten 
u samen met uw kind, liefst zien we beide ouders. We vragen u vriendelijk om buiten voor de 
klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en de klas via de klassendeur te betreden. Dank 
alvast voor uw medewerking! 
 

Schoolfotograaf woensdag 17 juni 
De komst van schoolfotograaf Angela Haas op 13 en 14 mei is vanwege het thuisonderwijs toen niet 
doorgegaan. Zij komt echter wel op woensdag 17 juni nog van elke groep een groepsfoto maken. 
Het maken van de portretfoto’s hebben we voor dit schooljaar om veiligheidsredenen definitief 
geschrapt. We achten het ondoenlijk om met een goede hygiëne ruim 200 kinderen achter elkaar op 
dezelfde plek op de foto te zetten en dan ook nog broertjes/zusjesfoto’s te maken. We gaan er van 
uit dat u dit begrijpt.  

 
Nieuwe data kamp groep 8 
We hebben het kamp van groep 8, in overleg met de ouders van deze groep, van woensdag 17 tot en 
met vrijdag 19 juni verplaatst naar maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli, in de week dat de 
kinderen eigenlijk vrij zouden zijn. Hierdoor kunnen de leerkrachten nog wat langer met de groep als 
geheel werken, o.a. aan de voorbereidingen voor de musical.  

 
Donderdag 22 juni geen poetsavond 
We hebben besloten de voor donderdag 22 juni geplande poetsavond niet te laten doorgaan. Dit 
omdat er dan veel te veel nieuwe volwassenen in school komen en ook het afstand houden e.d. dan 
ingewikkeld is. Hiernaast wordt er nu al veel meer overdag in school gepoetst. 

 
Rapporten later mee 
We hebben vanwege de periode van thuisonderwijs en het nu maar voor 50% open zijn, besloten de 
kinderen de rapporten een week later mee naar huis te geven. Dit betekent dat de kinderen hun 
rapport nu op vrijdag 3 juli mee naar huis krijgen. 
 

Uitzwaaien en musical- en afscheidsavond groep 8 
Het uitzwaaien van groep 8 op vrijdag 3 juli om 12.15 uur gaat wel door, maar vanwege de in acht te 
nemen afstand wel in een afgeslankte vorm. We zijn nog aan het denken over de precieze invulling. 
Hier hoort u zo snel mogelijk over. 



Ook de musical- en afscheidsavond van groep 8 gaat in principe in de gebruikelijke vorm door, mits 
we tijdig een geschikte locatie vinden waar we met alle kinderen, ouders en teamleden op een 
veilige manier samen kunnen zijn. Mocht het niet lukken om zo’n locatie te vinden, dan proberen we 
een zo goed mogelijk alternatief op school te organiseren. 

 
Kennismaking nieuwe leerkracht en introductie nieuwe ouders 
Normaal gesproken maken de kinderen altijd op de dinsdag voorafgaand aan de zomervakantie 
tussen 13.00 uur en 14.00 uur kennis met hun nieuwe leerkracht. In die tijd verzorgen we voor de 
nieuwe ouders bij ons op school een introductiegesprek. We hebben besloten deze kennismaking en 
introductie dit jaar te verplaatsen naar donderdag 9 juli van 13.00 uur tot 14.00 uur, omdat op 
dinsdag 7 juli meester Mark, meester Rob en meester Mark nu met groep 8 op kamp zijn. De nieuwe 
ouders en hun kinderen krijgen nog een individuele uitnodiging voor donderdag 9 juli. 

 
Geen bedankochtend  
We hebben met pijn in het hart besloten om ook de bedankochtend van woensdag 8 juli niet te laten 
doorgaan. We vinden het onder de gegeven omstandigheden nu niet verantwoord om voor 
hulpouders, hulpoma’s en -opa’s en overblijfkrachten een bijeenkomst in het speellokaal te 
organiseren. Omdat we alle hulp van het afgelopen jaar natuurlijk wel enorm waarderen, beraden 
we ons op een andere manier om u te bedanken. Ook hier informeren we u later nog verder over. 

 
Vakanties en vrije dagen 2020/2021 
Bijgaand treft u het definitieve overzicht van de vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 
aan. 

 
Bibliotheekboeken 
Mocht u kind nog bibliotheekboeken thuis hebben, dan vragen we u om uw kind die boeken de 
eerstvolgende schooldag mee te geven. Aanstaande dinsdag komt onze Bieb medewerkester Ineke 
naar school om voor elke klas een krat met boeken samen te stellen, die in de klas komt te staan en 
waar de kinderen dan boeken uit kunnen pakken om in de klas te lezen. Vanwege de hygiëne en 
quarantainevoorschriften mogen er voorlopig helaas geen boeken mee naar huis. 

 
Sparen voor KiKa  
We sparen nog steeds voor Kika (Kinderen kankervrij). Vanwege de schoolsluiting en het de laatste 
weken slechts voor 50% aanwezig zijn, is er de laatste tijd maar weinig gespaard. We hebben daarom 
besloten de spaarvarkentjes in elke klas deze maand niet te legen, maar het saldo mee te nemen bij 
de opbrengst van juni. Spaart u via uw kind(eren) ook weer mee? De klas die volgende maand de 
hoogste opbrengst heeft, wint de wisselbokaal. Bedankt alvast voor uw gift! 

 
Kleine gevonden voorwerpen 
We hebben onze kleine gevonden voorwerpen voor u op de foto 
gezet. Mocht u er iets bij zien dat van uw kind is, dan kunt u uw 
kind dit bij meneer Jo of juf Nicolle laten ophalen. Mocht uw kind 
te jong zijn om dit zelfstandig te doen, dan adviseren we u even 
een berichtje aan de leerkracht(en) van uw kind te sturen.  

 
Gevonden kleding en grotere voorwerpen 

 
 
 
De wasmand met gevonden kleding zit weer vol. 
Ook hiervan hebben we de inhoud voor u op de 



foto gezet. Mocht u er iets bij zien dat van uw kind is, dan mag uw kind dit zelf uit de wasmand in het 
halletje halen. Mocht uw kind te jong zijn om dit zelfstandig te doen, dan adviseren we u ook in dit 
geval om even een berichtje aan de leerkracht(en) van uw kind te sturen. We bewaren alles nog tot 
en met aanstaande vrijdag 5 juni. Alles wat daarna niet opgehaald is, geven we aan een goed doel. 
We rekenen op uw begrip! 

 
Fusie Stichting Leijestroom en Stichting Sint-Christoffel 
De voorgenomen fusie tussen onze stichting Leijestroom en de 
stichting Sint-Christoffel is per 1 juni aanstaande een feit. Beide 
stichtingen gaan met vertrouwen en trots verder als stichting Talentis, 
krachtig in onderwijs. Op bijgaande foto ziet u het logo van onze 
nieuwe stichting. Bij krachtig onderwijs hoort een krachtig logo. Helder 
en herkenbaar verenigt het de oorsprong en alle kernwaarden van 
Talentis. De uil staat voor wijsheid, voor inzicht en voor visie. De rits 
laat zien hoe samenwerking zorgt voor verbinding. De pen staat voor 
het delen van kennis en informatie. De T is natuurlijk van Talentis. Én 
van Tijd voor groei! 
 

Eikenprocessierups 
Sinds half mei zijn de eerste nesten van de eikenprocessierups weer zichtbaar. De brandharen van de 
eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Bijgevoegd vindt u een overzicht van 
veelgestelde vragen met antwoorden van de gemeente.  

 
Gezonde lunch 
We hebben besloten de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig te laten vervallen, omdat de kinderen 
vanwege het Coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals 
een waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol, maar tips voor een 
gezonde lunch wel! Daarom nu tijdelijk gezonde lunchtips. Onderstaand een tip van juf Abke voor 
een lekker en gezond mueslibrood. 

 
Mueslibrood 

‘Dit mueslibrood heb ik laatst thuis gemaakt. Ik vond het heel gemakkelijk om te maken en ook erg 
lekker. Ik heb er wel nog wat extra gedroogd fruit bij gedaan, zoals abrikozen.’ 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dit heeft u nodig: 

 60 gram havervlokken 

 300 ml melk 

 30 gram ongezouten gemengde noten 



 1 ei 

 250 gram volkorenmeel 

 2 theelepels kaneel 

 5 eetlepels honing 

 1,5 theelepel bakpoeder 

 125 gram rozijnen 

 50 gram zadenmix 
 
En zo maakt u het: 

 doe 50 gram havervlokken en de melk in een kom, roer dit door elkaar en laat het mengsel 30 
minuten staan 

 verwarm de oven voor op 175 graden en bekleed een cakevorm met bakpapier 

 hak ondertussen de noten grof en klop het ei los in een kommetje  

 voeg na 30 minuten alle overige ingrediënten (behalve de overgebleven havervlokken), toe aan 
het havervlokken/melkmengsel en roer alles goed door elkaar 

 schep het mengsel in de cakevorm en bestrooi het met de overgebleven 10 gram havervlokken 

 bak het brood in 40 tot 45 goudbruin in de oven, u kunt met een satéprikker checken of het 
brood gaar is, als deze er droog uitkomt, kunt u het brood uit de oven halen 

 laat het mueslibrood afkoelen op een rooster voordat u het aansnijdt!  
 

 

Volgende InformatieBron vrijdag 12 juni 2020 


