3 december 2021
Nieuwe leerlingen
We hebben er weer twee nieuwe leerlingen bij! In groep 1/2a van juf Lizanne
en juf Inge begon vorige week Chris en afgelopen week startte in groep 1/2b
van juf Esther en juf Lizanne Angelina. Heel veel plezier bij ons op school
allebei! De foto van Angelina volgt in de volgende nieuwsbrief, als haar ouders
daar toestemming voor geven.

Woord van meester Marco
We hebben een bijzonder weekje achter de rug! We moesten naar aanleiding
van de strengere maatregelen van de overheid in rap tempo u informeren. Ongeveer tegelijkertijd
nam het aantal besmettingen op De Bron snel toe, terwijl we er tot een week of twee geleden geen
één hadden. De groepen 5 en 7 moesten zelfs volledig in quarantaine. Gelukkig hebben we snel
kunnen schakelen en voor beide groepen thuisonderwijs kunnen inrichten.
Verder mogen kinderen met snottebellen niet meer zonder negatieve pcr- test naar school, behalve
als de aanhoudende milde verkoudheidsklachten langer dan 7 dagen duren. Ook dit leverde per
direct de nodige problemen voor u op thuis in combinatie met werk. Dit realiseren we ons goed. Knap
hoe snel u heeft kunnen schakelen!
We willen alle kinderen en gezinnen die in quarantaine zitten hierbij een hart onder de riem steken.
Respect voor jullie! Nog even volhouden allemaal!
Fijn dat we sinds gisteren weer negatief geteste kinderen uit de groepen 5 en 7 mogen verwelkomen!
Ook bij de kleuters en in groep 8 hebben we deze week met min of meer halve groepen gewerkt.
Hopelijk is iedereen weer snel op school!
Gelukkig hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4
vorige week al een fantastisch Sintfeest gehad.
Vandaag is Sint ook op school geweest en dat was in
een kleinere setting ook heel sfeervol. Heel jammer dat
hier niet alle kinderen bij konden zijn! Sint heeft wel
nog een videoboodschap aan hen gestuurd.
De groepen 5 t/m 8 gaan surprises uitpakken wanneer
er zoveel mogelijk kinderen op school zijn. Dit doen we
op maat (u heeft van de eigen groepsleerkracht
gehoord wanneer) en ook met behulp van Google Meet (voor de thuiszitters).
Ik wil u namens het team van De Bron allemaal hartelijk bedanken voor het begrip dat we van velen
van u hebben ervaren! We proberen er samen met u het beste van te maken. We zitten met z'n allen
in een pandemie waar we samen uit moeten komen. We staan samen sterk!
We hopen dat u in het weekend ondanks alles samen met uw kind(eren) een fijn Sinterklaasfeest
heeft! Hopelijk tot dinsdag allemaal! Maandag hebben we een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Kinderen met klachten naar school of niet
De nieuwe ‘Beslisboom kinderen thuisblijven of naar de kinderopvang/basisschool’ is er. Deze treft u
bijgaand aan. De Beslisboom staat ook in Schoudercom onder ‘Documenten’, in de map ‘Corona’.
We verwachten naar aanleiding van het per vandaag gewijzigde testbeleid weer snel een nieuwe
Beslisboom. Zodra die er is, sturen we u deze toe en plaatsen we ook deze weer in Schoudercom.
Vooruitlopend hierop alvast in het kort een paar dingen op een rij:
● Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen vanaf vandaag een zelftest doen in plaats van
een pcr-test door de GGD te laten doen.
● De zelftest is bij klachten alleen redelijk betrouwbaar als de test wordt gedaan kort nadat de
klachten zijn begonnen en de test de dag erna dezelfde uitslag laat zien.
● We vragen u daarom om uw kind bij milde verkoudheidsklachten pas weer naar school te laten
komen als de zelftest twee achtereenvolgende dagen een negatieve testuitslag heeft laten zien.
● Bij aanhoudende klachten vragen we u opnieuw een zelftest te doen.
● Als uw kind meer of ernstigere klachten heeft dan milde verkoudheidsklachten, dan vragen we u
om bij de GGD een afspraak voor een pcr-test te maken.
● Als de uitslag van de zelftest positief is, dient deze zo spoedig mogelijk bevestigd te worden door
een test bij de GGD. Tot die tijd blijft uw kind in thuisisolatie en uw gezin in quarantaine.
● Een zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5-test om al dan niet eerder uit quarantaine te
mogen. Hiervoor is een GGD-test nodig.
Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij twijfel, bij hevige klachten of bij klachten
als bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, toch vragen om uw kind door de GGD te laten testen. We
gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft en vertrouwen erop dat u dit dan ook doet!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De komende twee weken gaan de kinderen allemaal aan de slag met het thema ‘Kwaliteiten van de
ander verkennen en inzetten’.

Kerst
Zoals u weet, willen we op donderdagavond 23 december en vrijdagochtend 24 december het
kerstfeest met de kinderen vieren. Hoe ziet het programma er op die twee dagen uit…?
Donderdagmiddag 23 december zijn de kinderen om 12 uur vrij. Zij worden tussen 17.00 uur en
17.10 uur weer op school verwacht om met de klas te genieten van een zelfgemaakt kerstdiner.
Daarna maken ze met de klas een kerststukje. We sluiten af met kerstliedjes.
● Het is de bedoeling dat ieder kind één gerecht voor maximaal vijf kinderen maakt. Als uw kind
bijvoorbeeld een gevuld eitje wil maken, dan maakt het dit vijf keer. Om te zorgen dat we zoveel
mogelijk verschillende gerechten op de buffettafel krijgen, ontvangt u maandag via Schoudercom
een bericht waaronder u kunt aangeven wat uw kind meeneemt. Dat kan een warm of koud
gerecht zijn.
● Verder willen wij u vragen om uw kind donderdagavond 23 december in een plastic tas een (van
naam voorzien) eigen bord, bestek en beker mee te geven. Dan kunnen we daarin na afloop alles
mee naar huis geven. Dat scheelt ons een hoop afwas. Wij rekenen daarom op uw medewerking!
Hartelijk dank alvast!
● In sommige klassen doen kinderen leuke kerstoptredens. Dit is een keuze en geen verplichting!
Rond 18.00 uur stoppen de kinderen met eten.

Na het kerstdiner gaan de kinderen in de eigen klas aan
de slag met het maken van een kerststukje. Het zou fijn
zijn als u uw kind daarom vóór donderdag 23 december in
een plastic tasje voorzien van de naam, het volgende mee
naar school zou willen geven:
● één klein bakje (denk aan een leeg boterkuipje, een
Optimelbakje o.i.d.)
● dennentakjes en andere natuurlijke versieringen voor
het kerststukje
● eventueel één kaars voor in het kerststukje.
De avondactiviteit is om 19.00 uur afgelopen. U kunt uw kind dan weer bij de ingang waar ze altijd
door naar binnen en buiten gaan komen ophalen.
Op vrijdagochtend 24 december mogen de kinderen uitslapen en worden ze tussen 09.50 uur en
10.00 uur op school verwacht. We gaan dan naar een kerstverhaal luisteren. Ook zingen we dan
enkele kerstliedjes uit Trefwoord. De kinderen krijgen deze ochtend iets lekkers van de ouderraad. Ze
zijn net als anders om 12.30 uur uit.
Groep 5 t/m 8 heeft deze dag wel gymles. Groep 6 start de dag om 10.00 uur in de gymzaal van De
Schans. Zij worden daar vanaf 9.50 uur opgewacht en binnen gelaten. Groep 3 en 4 hebben deze dag
geen gymles.
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en)
van uw kind.

Nog steeds vaste overblijfkrachten en invalkrachten gezocht!
We hebben nog steeds een vacature voor een tweede overblijfkracht in groep 1/2b op maandag
en donderdag, in groep 4 op maandag en in groep 8 op dinsdag.
Ook nieuwe invaloverblijfkrachten zijn nog steeds welkom! Onze invalkrachten vervangen onze
vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d..
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
● dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
● dat u vijf 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.

Gezonde traktatie
Deze keer een paar tips voor gezonde Sinthapjes voor op school óf thuis. Geniet ervan!
Sintereitje
Gezond en erg lekker, een Sintereitje! Men neme een ei, paprika en wat kaas en voilà, u
maakt met gemak uw eigen snack. Leuk voor op tafel tijdens pakjesavond! Stiekem
cheaten, maak dan zijn snor en baard van een klein beetje mayo. Het volledige recept
vindt u op Moodkids.
Sinterklaasprikkers
Banaan, appel, mandarijn en satéprikkers is alles wat u nodig heeft
om deze leuke Sinterklaasprikkers te maken. Het ziet er leuk uit én
het is ook nog eens heel erg gezond!
Appelmijters
Lekkere sinterklaastraktatie, gemaakt van alleen
appelpartjes. Het kruis snijdt u met een mesje makkelijk uit. Simpel en ook heel
gezond!
Mandarijnenpietjes
Kijk dan hoe leuk deze mandarijnenpietjes zijn. U kunt de kids
zelf de pietenmuts laten knutselen met papier en vloeipapier. Leuk om te trakteren
ook!
Druivenpaardjes
Bij Sinterklaas hoort natuurlijk ook zijn paard O Zo Snel. U kunt zelf
uitkiezen welke kleur paarden u wilt maken. Verder is deze snack
natuurlijk weer supergezond.

Pizzamijters
Deze minipizza’s in mijtervorm met kaas, paprika of tomaat en
salami gaan er vast zó in.
Pannenkoek; zak van Sinterklaas
Zijn uw kinderen fan van pannenkoeken?
Deze vult u met vruchten, hartige
ingrediënten of wellicht ijs als toetje.
Touwtje erom en klaar is de zak van
Sinterklaas.
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