30 april 2021
We wensen u allemaal een hele fijne, zonnige en gezonde meivakantie! Blijf gezond en geniet van
alles dat wel kan!

Nieuwe leerlingen
We hebben er alweer twee nieuwe leerlingen bij!
Vorig week begon Bo in groep 1/2a van juf Daisy
en juf Erna en Dries startte afgelopen week in
groep 1/2b van juf Esther en juf Inge. Heel veel
plezier bij ons op school Bo en Dries!
Bo, groep 1/2a

Dries, groep 1/2b

Koningsspelen
Eindelijk weer iets dat wel door kon gaan!
Vorige week vrijdag konden alle kinderen
onder het genot van een heerlijk zonnetje
meedoen aan de Koningsspelen. De
onderbouw deed allerlei sportieve
spelletjes op het speelplein en de
bovenbouw sportte op het grote
speelveld. Het was een gezellige, sportieve ochtend, met een lekkere,
gezonde traktatie van onze ouderraad! Iedereen die hieraan heeft
bijgedragen super bedankt!

Overblijfkrachten
Dinsdag 15 december waren de overblijfkrachten voor het laatst bij ons in
school. Dat is echt al heel lang geleden! We missen hen en laten dit
regelmatig middels een klein gebaar weten. Vorige week vrijdag ontvingen ze
allemaal een vrolijk bloemetje van ons.

Spaaropbrengst WNF
We hebben afgelopen week weer in alle klassen de spaarvarkentjes geleegd. De totale opbrengst was
deze maand € 56,30. Groep 3 heeft deze maand het meest gespaard. Zij kregen vanwege een
opbrengst van € 19,50 de wisselbokaal. Gefeliciteerd hiermee! Spaart u ook in mei weer mee voor
het WNF? Bedankt alvast!

Nieuwe biebtasjes
De nieuwe biebtasjes zijn klaar! Mét het logo van De Bron, Huis73
voor bibliotheek en cultuur en natuurlijk dat van onze sponsor
Synergie International Recruitment. Synergie International
Recruitment super bedankt voor jullie volledige sponsoring van
deze gave tasjes! We zijn er heel erg blij mee en onze kinderen
ook!
Synergie International Recruitment is gespecialiseerd in het uitzenden van internationale
medewerkers, met name uit Polen en andere landen uit Oost-Europa. Uitgebreide kennis van de
markt en de diverse branches, persoonlijke aandacht en begeleiding voor, tijdens en na het werk,
waarborgen de kwaliteit van de uitzendkrachten die dagelijks door Synergie worden te werk gesteld.

Introductie leerplichtambtenaar
Zoals u weet, was onze leerplichtambetnaar Cilla van Rijn laatst bij ons op school voor een pleinactie.
Ze was er toen om kinderen (en ouders) die vaker te laat komen te stimuleren op tijd te komen, maar
ze was er ook om de kinderen die op tijd waren te complimenteren! We hebben Cilla gevraagd om
zich aan u voor te stellen, zodat u een beter beeld heeft van wat Cilla doet. Onderstaand haar
toelichting.
Hallo beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de Bron!
Graag stel ik mezelf even voor.
Ik ben Cilla Rijnbeek en ik ben leerplichtambtenaar van basisschool
De Bron.
In Den Bosch werken de scholen en leerplicht steeds vaker met elkaar
samen. We doen dit omdat we graag willen dat alle kinderen gebruik
kunnen maken van hun recht op onderwijs. Naar school gaan gaat
gelukkig heel vaak heel goed, maar soms ook wel eens wat minder
goed.
Veel mensen hebben bij het woord leerplicht een negatief beeld van een oude zure ambtenaar die met
het vingertje zwaait en iedereen boetes geeft. Gelukkig werken we sinds drie jaar landelijk op een hele
andere manier: minder handhaven en meer helpen. We zijn ervoor om school mogelijk te maken en
ouders, kinderen en school te helpen als het even anders loopt. En áls het dan even anders loopt, dan
gaan we samen kijken wat er nodig is, zodat naar school gaan wél weer lukt. Geen enkele ouder of
verzorger houdt z’n kind thuis voor de lol. Iedereen wil graag het beste voor z’n kind.
Hierin laat ik me graag adviseren door o.a. jullie directeur meester Marco, jullie zorgcoördinatoren juf
Elisabeth en juf Inge en administratief medewerkster en coördinator Oudercontacten & PR juf Nicolle.
Want zij kennen jullie als ouders en leerlingen van de Bron natuurlijk veel beter dan ik.
Hopelijk kunnen we elkaar eens ontmoeten! Binnenkort sta ik weer bij de schoolpoort om
complimentjes uit te delen aan de leerlingen en ouders die (op tijd) naar school zijn gekomen!
Tot dan!
Vriendelijke groetjes van Cilla Rijnbeek,
Leerplichtambtenaar van De Bron
P.S. Mochten jullie vragen hebben over de schoolgang, dan hoor ik het graag! Ik ben bereikbaar via de
gemeente ’s-Hertogenbosch, leerplicht@s-hertogenbosch.nl.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Na de vakantie gaan alle kinderen aan de slag met het thema ‘Hulp zoeken en vragen’. Hierbij hoort
de Kwinkslag ‘Code help’. Die treft u bijgaand aan. Geeft u ‘m weer een opvallende plek in huis,
bijvoorbeeld op de koelkast? Dank weer voor uw medewerking!

Historische fietstocht groep 7 en 8
Na de meivakantie starten groep 7 en 8 aan het thema ‘Oorlog en Vrede’. Om dit thema betekenisvol
te starten, gaan we dinsdag 18 mei een interactieve route door de stad fietsen: ‘de bevrijdingsroute’.
Dit is de route die de bevrijders van Den Bosch in 1944 gelopen hebben. We nemen de kinderen mee
naar plekken die een belangrijke rol speelden bij de bevrijding. Via verhalen, foto’s en beelden gaan
we even terug in de tijd. De kinderen zullen zo horen en zien hoe de Welshmen onze stad in 1944
hebben bevrijd van de bezetters. In de weken hierna gaan de kinderen in de klas leren over
verschillende oorlogen en de oorzaken ervan. Samen denken we na over dilemma’s in oorlogen en
conflicten. We onderzoeken ook hoe het leven is tijdens een oorlog, hoe het daarna gaat en hoe de
EU bijdraagt aan vrede in Europa.
Wij kijken er enorm naar uit!
Bureau Halt op bezoek
Op woensdag 19 mei komt Bureau Halt in groep 8 voorlichting geven over ‘Groepsdruk/invloed van
een groep’. De leerlingen van groep 8 komen in een leeftijdsfase waarin ze leren door o.a. te
onderzoeken en grenzen te verkennen. Soms gaan ze daarbij te ver. Weten wat je grenzen zijn en
hiernaar handelen zijn belangrijke standpunten van Bureau Halt. Via de voorlichting ervaren de
leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen ze hoe ze met negatieve groepsdruk om kunnen gaan.
Door middel van een test ontdekken de kinderen hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf
voor zijn. Ook bespreken we met de leerlingen een aantal waargebeurde verhalen van jongeren die
bij Halt zijn geweest. Deze jongeren hebben allemaal iets gedaan onder invloed van groepsdruk. De
kinderen gaan bedenken hoe deze jongeren een volgende keer beter met groepsdruk om kunnen
gaan.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Zoals we u al via de nieuwsbrief van 19 maart hebben laten weten, gaat het voor donderdag 20 mei
geplande praktisch verkeersexamen voor groep 7 niet door. De leerlingen uit deze groep doen het
praktisch verkeersexamen in groep 8, nadat zij volgend schooljaar hun schriftelijk verkeersexamen
hebben gedaan.

Reminder studiedag dinsdag 25 mei
Even ter herinnering: we hebben dinsdag 25 mei, de dag na Tweede Pinksterdag, een studiedag. De
kinderen zijn dan vrij.

Avondvierdaagse afgelast
De organisatie van de Bossche Avondvierdaagse heeft ons met pijn in het hart laten weten dat het
vanwege alle COVID-maatregelen ook dit jaar niet mogelijk is om de Avondvierdaagse te organiseren.
De organisatie kijkt vol goede moed vooruit naar 2022 en hoopt de kinderen en u dan in goede
gezondheid en vol enthousiasme te zien!

Sportolympiade groep 6 en 7
De voor vrijdag 28 mei geplande Schoolsport Olympiade Noord gaat voor groep 6 wel in aangepaste
vorm door, maar voor groep 7 helaas niet. Dit bleek vanwege alle COVID-beperkingen organisatorisch
niet haalbaar.

Groep 6 gaat twee sportonderdelen doen: tennis en atletiek. Anders dan andere jaren, is er geen
gezamenlijke opening en geen gezamenlijke afsluiting of prijsuitreiking. De kinderen komen tijdens
het sporten niet in contact met andere scholen.
De leerkrachten van groep 6 informeren de ouders van groep 6 nog over de laatste details.

Schoolfotograaf
We hadden voor dit schooljaar nog niet de schoolfotograaf ingepland. Dat hebben we inmiddels wel
gedaan. Ook dit jaar maakt Angela Haas, de moeder van Benjamin uit groep 6, weer de portret- en
groepsfoto’s voor ons. Angela Haas Fotografie is er dinsdag 8 en donderdag 10 juni. Verdere
informatie volgt via de nieuwsbrief van 28 mei.

Schoolreisjes groep 1 t/m 7
We hebben eerder, vanwege de toen geldende beperkingen, de schoolreisjes voor de groepen 1 tot
en met 7 verplaatst naar maandag 14 juni. Helaas kunnen de schoolreisjes die we geboekt hadden
ook dan niet doorgaan. We gunnen de kinderen die 14e toch een hele leuke onbezorgde dag, waarop
ze niet met school hoeven bezig zijn. Daarom zijn we, samen met het bestuur van onze
oudervereniging, de ouderraad (OR) een alternatief aan het organiseren. Het belooft een super
vrolijke dag te worden, ook voor groep 8! Meer informatie volgt.zzzzzzzzzzzzzz

Gezonde snack
We hebben in reactie op de uitdaging van de vorige nieuwsbrief drie tips van (de ouders van) Jeske
Riksen uit groep 1/2b ontvangen. Erg leuk! Onderstaand de eerste tip.
Groentedipsaus

Dit heeft u nodig (voor twee personen):
● 5 gram verse peterselie
● 1 medium augurk
● 60 gram magere yoghurt
● 20 gram fritessaus (of een gezonder alternatief zoals Remia mayolijn)
● 10 gram chilisaus
● 1 theelepel citroensap
● paprikapoeder
● peper.
Zo maakt u het:
● Hak de peterselie fijn en snijd de augurk in hele kleine stukjes.
● Meng alle ingrediënten door elkaar en maak de dip op smaak met paprikapoeder, peper en
eventueel wat extra citroensap.

Tips en tricks
● Als u nog andere verse kruiden in huis (of in de tuin) heeft, kunt u die ook gerust fijnhakken en
toevoegen. Met name bieslook en basilicum kunnen perfect in deze dipsaus.
● Heeft u geen citroen of citroensap in huis? U kunt de dip ook zijn frisheid geven door er wat
augurkennat aan toe te voegen.
● Deze dipsaus is ook heel goed te gebruiken als alternatief voor boter op brood met hartig beleg.

Volgende InformatieBron vrijdag 28 mei 2021

