
 

 

 

 
29 november 2019 
 
 

Nieuwe leerlingen 
We hebben er in groep 1/2b weer een nieuwe leerling bij! Dani, welkom op De Bron en een hele fijne 
schooltijd bij ons!  

 
Kika-opbrengst november 
We hebben vandaag weer in alle klassen de KiKa-spaarvarkentjes geleegd. De totale opbrengst deze 
maand was € 38,45. De duidelijke winnaar is groep 1/2b met € 19,05! Gefeliciteerd kanjers!  
Spaart u ook volgende maand weer mee voor KiKa? Bedankt alvast! 

 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
In de komende twee weken gaan we in alle groepen aan het thema ‘het oplossen van ruzie’ werken. 

 
Sinterklaasviering  
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken! En hij neemt ook nog vijf pieten 

mee! We ontvangen de Sint en zijn pieten ’s ochtends tussen 
8.30 uur en 8.45 uur aan de zijkant van onze school, aan de 
kant van de Zilverpopulier. Ook ouders, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s zijn van harte welkom om de ontvangst bij te wonen. 
We hopen wel dat u dan gezellig met ons meezingt! 
 
De ouderraad zorgt voor wat lekkers te eten en drinken in de 
pauze, maar de kinderen mogen ook nog eigen fruit of groente 
meenemen. Ook de pieten nemen nog wat lekkers mee! 
 
Na half 12 gaan de Sint en de pieten op bezoek bij de zieke 
leerlingen van school.  
 

We verwachten de surprises van de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 uiterlijk dinsdag 3 
december op school. Deze stellen we tentoon in de hal.  

 
Herinnering studiedag vrijdag 6 december 
Het team heeft donderdag 6 december een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

 
Donderdag 19 december kerst 
Zoals u inmiddels weet, hebben we donderdag 19 december, anders dan in de schoolgids staat, ook 
’s middags school. De kinderen die vast of incidenteel op donderdag overblijven, kunnen ook nu 
overblijven. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden; de TSO betaalt de overblijfkrachten die dag 
uit haar reserves. We hebben BSO het Kinderspeelkasteel al laten weten dat we toch ook ’s middags 
school hebben, omdat deze BSO tot ons Kindcentrum behoort. Mocht uw kind naar een andere BSO 
gaan, dan vragen we u om de gewijzigde schooltijd even zelf door te geven. Dank alvast voor uw 
medewerking! 



 
We starten donderdag 19 december met een kerstontbijt. Onderstaand even een paar dingen 
hierover op een rij: 

 vanaf maandag 9 december hangt er bij de deur van 
iedere klas een intekenlijst, waarop u kunt aangeven 
wat uw kind maakt 

 het is de bedoeling dat ieder kind één ‘gerechtje’ 
voor vijf kinderen maakt (als uw kind bijvoorbeeld 
een gekookt eitje maakt, dan maakt het dus vijf 
eitjes) 

 we vragen u om uw kind op 19 december een bord, 
beker en bestek (voorzien van naam) mee te geven en dit in een plastic tas te doen; dan kan de 
vuile vaat na het eten daarin weer mee naar huis 

 de kinderen krijgen van de ouderraad tijdens het kerstontbijt drinken en later op de dag nog iets 
lekkers (een kerstkransje o.i.d.) 

 de kinderen hoeven geen groente of fruit voor de kleine pauze mee; de ervaring leert dat de 
meeste kinderen na het ontbijt hun buikje zo vol hebben dat ze geen tienuurtje meer hoeven en 
er voor de enkeling die wel nog iets wil er nog genoeg over is.  

 
Na het ontbijt hebben we samen een kerstviering. Deze wordt verzorgd door de leerlingen van groep 
8, samen met vier kinderen van groep 7. Ze gaan voor de onderbouw en de bovenbouw een 
kerstmusical opvoeren. De ouders van de kinderen die aan de musical meedoen, ontvangen 
binnenkort een uitnodiging om de musical bij te wonen.  
 

Kinderen vrijdag 20 december vrij, team zoekt nog hulp 
Op vrijdag 20 december zijn de kinderen vrij. Dit omdat we op dan (én op vrijdag 3 januari) de school 
gaan inrichten met ons nieuwe meubilair en alles gaan ophangen wat opgehangen moet worden. We 
kunnen beide dagen veel hulp gebruiken bij het in elkaar zetten van o.a. Ikeakasten en het ophangen 
van dingen. Het zou daarom fijn zijn als ouders ons op één of beide dagen (eventueel een deel van de 
dag) zouden kunnen komen helpen! Mocht u tijd en zin hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Nicolle de Boer. Zij is bereikbaar via Schoudercom en n.deboer@bsdebron.nl.  
  

Nog steeds ramenzeemouders gevraagd 
Het zou fijn zijn als binnenkort de ramen weer een keer gezeemd zouden worden. Helaas hebben we 
wat weinig ramenzeemouders. Mocht u zin en tijd hebben om enkele ramen te doen, dan zouden we 
daar erg blij mee zijn! U kunt zich aanmelden bij Nicolle de Boer. Zij is bereikbaar via Schoudercom 
en n.deboer@bsdebron.nl.  
 

Ook nog steeds gezocht: nieuwe vaste overblijfkracht voor groep 4 
Eén van onze vaste overblijfkrachten van groep 4 gaat helaas binnenkort stoppen. We zijn daarom op 
zoek naar een nieuwe vaste overblijfkracht voor groep 4, die samen met een andere overblijfkracht 
het overblijven wil begeleiden. 
 
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 heel graag gezonde traktaties, ook voor het team! Daarom onderstaand weer een tip  
 

Mexicaanse komkommers 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heeft u nodig: 

 dropveters 

 tum tummetjes 

 cocktailprikkers  

 snoepkomkommers 

 plakoogjes. 
 
Hoe maakt u het: 

 prik de dropveters en de tum tummetje aan de cocktailprikkers 

 duw de prikkers op de komkommers 

 plak de oogjes op de komkommers en klaar zijn ze! 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 13 december 
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