
 

 

 

 
30 augustus 2019 
 
Fijn dat iedereen weer veilig van vakantie terug is! We wensen iedereen een heel goed schooljaar!  
 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen in groep 1/2a Sergio en Rune, in groep 1/2b Ryan, Noah en Luuk en Emma, in 
groep 6 Sanna, in groep 7 Clara en in groep 8 Mees. We wensen jullie allemaal veel plezier op De 
Bron!  
 

Opening schooljaar 
Onze ludieke opening van het schooljaar vorige week maandag 
stond in het teken van nieuw: een nieuw schooljaar, nieuwe juffen 
en meesters én een (al 
gedeeltelijk) nieuwe 
school. Om te zorgen dat 
de kinderen onze mooie 
school niet meteen vies 
maakten, mochten ze 

allemaal door een ‘wasstraat’ van juffen en meesters. We 
gaan er samen weer een mooi schooljaar van maken! 
 

Speelgoedmarkt vrijdag 6 september  
Heeft u 'm al in de kalender zien staan en genoteerd in uw agenda? De jaarlijkse speelgoedmarkt van 
het Kindcentrum Maaspoort, waar ook wij deel van uitmaken! Deze markt vindt plaats op vrijdag 6 
september van 14.00 uur tot 16.00 uur op het tussengebied van het Kindcentrum, aan de achterkant 
van onze school. Ook opa's, oma's, vrienden en buren zijn welkom om te komen kopen!  
 
De spelregels voor de verkoop: 

 zowel ouders als kinderen zijn welkom om te verkopen  

 u/uw kind neemt zelf een kleed mee waar u het speelgoed op kunt 
uitstallen 

 u/uw kind mag alleen speelgoed verkopen, dus geen andere spullen! 

 u/uw kind bepaalt zelf de prijs van het speelgoed 

 u/uw kind zorgt zelf voor voldoende wisselgeld 

 de opbrengst is voor u/uw kind zelf  

 u/uw kind neemt na afloop het niet verkochte speelgoed weer mee naar huis. 
 
Met dank aan Maaspoortnieuws en een bijdrage uit het wijk- en dorpsbudget, hebben we deze keer 
voor de kinderen nog een aantal leuke nevenactiviteiten. Zij kunnen tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
van goochelaar Steve Brand leuke goocheltrucs leren en om 14.30 uur en 15.30 uur van een 
voorstelling van Luuks Poppentheater genieten. Ook kunnen ze zich laten schminken. 
 
We hebben voor iedereen gratis koffie, thee, ranja en iets lekkers klaar staan.  
De speelgoedmarkt gaat ook bij slecht weer door. Dan wijken we uit naar De Bron.  



Tot vrijdag de 6e tussen 14.00 en 16.00 uur! 
 

Oudernieuws Kwink 
Bijgaand treft u oudernieuws aan over onze nieuwe methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. 
We gaan deze methode combineren met onze Fidesactiviteiten.  

 
Inleveren biebboeken 
Sommige kinderen die in de schoolbieb graag nieuwe boeken willen lenen, kunnen dit niet omdat ze 
thuis nog biebboeken hebben liggen en de kinderen maximaal drie boeken tegelijk mogen lennen. 
Wilt u uw kind(eren) er daarom aan herinneren de (school)biebboeken die voor de vakantie geleend 
zijn weer op school in te leveren? Dank voor uw medewerking! 

 
Aanmeldingsformulier Tussenschoolse Opvang (TSO) 
We hebben helaas nog niet voor alle kinderen die overblijven het aanmeldingsformulier TSO 
ontvangen. Mocht uw kind dit schooljaar overblijven en heeft u uw kind nog niet hiervoor 
opgegeven? Dan vragen we u vriendelijk om uw kind hier alsnog vóór aanstaande woensdag 4 
september voor aan te melden. Ook als uw kind maar af en toe op basis van een strippenkaart 
overblijft! Aanmelding is belangrijk omdat onze coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, Francis 
Coense, hierdoor een inschatting kan maken van het aantal per dag benodigde overblijfkrachten. 
Ook beschikken de financieel coördinator TSO, Henk de Boer, en de overblijfkrachten dan weer over 
uw actuele gegevens.  

 
U kunt uw kind opgeven door op onderstaande link naar het TSO-formulier te klikken. Dan vindt u 
eerst alle informatie over de TSO, inclusief de nieuwe prijzen, en dan het aanmeldingsformulier. 
Als u meerdere kinderen heeft die dit schooljaar gaan overblijven, vragen we u vriendelijk de link 
meerdere malen te gebruiken. Het is voor onze administratie belangrijk dat we voor élk individueel 
kind een aanmelding ontvangen.  

U kunt hier klikken voor het TSO-formulier.  

Gezocht…………: diverse hulpouders! 
Er hebben zich gelukkig ook dit jaar weer heel veel ouders opgegeven om ons komend schooljaar te 
helpen. Hier zijn we erg blij mee, want we waarderen uw inzet enorm! 
Voor sommige activiteiten heeft zich echter helaas nog niemand gemeld en voor andere activiteiten 
kunnen we nog wel wat meer mensen gebruiken. Vandaar dat we nog op zoek zijn naar: 

 
Creaouders voor de groepen 4, 6 en 8  
U bent creatief en vindt het leuk om in de klas te helpen tijdens de creatieve vakken (o.a. tekenen, 
handvaardigheid, drama). 
 
Klassenouders voor de groepen 3, 4 en 5  
U biedt ondersteuning aan de groepsleerkracht(en) bij zaken zoals het voorbereiden van 
(feest)activiteiten in de groep, het organiseren van vervoer bij uitstapjes en het versieren van de klas. 
Verder fungeert u voor de leerkracht als doorgeefluik richting andere ouders. U hoeft niet een vast 
aantal uren per week beschikbaar te zijn. 
 
Luizenouders 
U helpt op de vrijdagen na de vakantie om alle kinderen en teamleden op hoofdluis te controleren. 
Een controle duurt ongeveer een uur. Soms zijn er vanwege ontdekte hoofdluis extra controles 
nodig. Dit gebeurt door degenen die hiervoor beschikbaar zijn. 
 

https://forms.gle/5KZqjox486vRGWRM9


Ramenzeemouders 
Ouders die willen helpen met het zemen van de ramen rondom versiermomenten en de open dag. 
 
Rekenouders voor de groepen 3, 4, 5 en 8 
U helpt de kinderen in hun rekenontwikkeling door diverse activiteiten met ze te doen. Dus u helpt 
ze bijv. met het automatiseren van de tafels, het leren klokkijken of het rekenen met geld, een en 
ander afhankelijk van de groep. 
 
Techniekouders voor de groepen 1/2a, 3 en 6 
U helpt tijdens de techniekdag van woensdag 20 mei 2020. 
 
Versierouders 
Ouders die de OR willen helpen om rondom feesten en de start van seizoenen de school gezellig aan 
te kleden. Het versieren gebeurt op vooraf in gezamenlijk overleg bepaalde dagen en tijden, waarop 
u dan ook verwacht wordt. 
 
Verkeersouders 
U denkt drie keer per jaar in de Verkeerscommissie mee over de verkeersactiviteiten in het kader van 
ons Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) en de verkeersveiligheid rondom school. Daarnaast 
biedt u bij voormelde verkeersactiviteiten ondersteuning door bijv. te helpen bij een fietskeuring.  
 
Belangstellenden kunnen zich opgeven door op onderstaande link naar het hulpouderformulier te 
klikken. Dan vindt u eerst algemene informatie over het hulpouderschap en dan het 
aanmeldingsformulier. 
Als u én uw partner (én/of oma of opa) dit jaar hulp(groot)ouder willen worden, vragen we u 
vriendelijk allen individueel de link te gebruiken (dus bijv. moeder én vader of moeder én opa). Dan 
weten we precies op wie we dit jaar kunnen rekenen en hoe degene bereikbaar is. 

U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier.  

Ook nog extra invaloverblijfkrachten TSO gezocht! 
We zijn nog steeds op zoek naar invaloverblijfkrachten, die de vaste overblijfkrachten ingeval van 
ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit kunnen ouders zijn, maar ook personen uit uw netwerk. 
 
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 de coördinator dagelijkse gang van zaken TSO, 
Francis Coense. Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ufA86btfeZ6ps41VqN5yWpB8K89O9MU683BobvrhrBQZLw/viewform?usp=sf_link
mailto:franciscoense@hetnet.nl


 

Kinderspeelkasteel zoekt personeel 
Ook onze partner Het Kinderspeelkasteel is op zoek naar mensen! Zij zoeken dringend naar 
personeel voor de BSO en het kinderdagverblijf. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Matthijs Verkuijl. Matthijs is bereikbaar via: matthijs.verkuijl@smallsteps.nl. Mocht u zelf geen 
belangstelling hebben, maar wel iemand in uw omgeving weten die mogelijk interesse heeft, dan zou 
het fijn zijn als u deze persoon informeert! Hartelijk bedank alvast! 

 
Poetsavonden 
U ontvangt binnenkort weer het rooster voor de poetsavonden van dit jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de avond waar u voor bent ingeroosterd in uw agenda te zetten, zodat we daadwerkelijk op u 
kunnen rekenen?! Mocht u op de avond dat u bent ingeroosterd verhinderd zijn, 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!  
 

Inzameling schrijfwaren 
Het zou geweldig zijn als u ook dit jaar weer al u uw lege pennen, stiften en markers in onze 
schrijfwarendoos doet! U draagt dan bij aan het milieu, omdat alle schrijfwaren worden gerecycled 
tot bijvoorbeeld pennenhouders, gieters en papierbakken. Ook laat u dan de KiKameter stijgen, want 
wij ontvangen voor elke pen, stift e.d. € 0,01 en die geven we aan Kika (Kinderen Kankerij)! Ook 
oma's, opa's, vrienden, buren en kennissen mogen hun oude schrijfmaterialen bij ons inleveren! 
Mogen wij weer op u rekenen? Alvast bedankt! 

 
Lege inktpatronen en batterijen 
Ook lege inktpatronen en batterijen zijn nog steeds welkom en bieden wij ter recycling aan! Ook 
hiervoor ontvangen we geld. De opbrengst van de inktpatronen geven we aan het Vicki Brownhuis 
(een inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker) en het geld voor de batterijen besteden 
we aan (extra) speelmateriaal voor de kinderen. Verzamelt u weer mee? Dank! 
 

Tafelvoetbalspel en beamer met digibord te koop 
We hebben in onze vernieuwede school helaas geen plek meer 
voor het tafelvoetbalspel. Dit gaan we daarom verkopen. De 
verkoopprijs is € 50. Heeft u interesse? Dan kunt u contact 
opnemen met meester Marco. 

 
 
En ook de beamer en het digibord met de bijbehorende boxen van groep 
4 gaan in de verkoop! De verkoopprijs voor alles samen bedraagt € 100. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met meester Marco. 
 
Als er meerdere gegadigden zijn, gaan de spullen naar de hoogste 
bieder. 
 

Theaterlessen Ekt in speellokaal 
Vanaf volgende week verhuren we ons speellokaal ruim tien uur per week aan Ekt. Ekt verzorgt 
toneellessen, musicallessen, kinderfeestjes en workshops voor kinderen. Vanaf aanstaande dinsdag 
gebruikt Ekt ons speellokaal voor de wekelijkse theaterlessen. Onderstaand stelt Ekt zich aan u voor: 

mailto:matthijs.verkuijl@smallsteps.nl


Vanaf dit seizoen zullen er op dinsdag, woensdag en vrijdag in de namiddag en avond op de school 
van uw kinderen theaterlessen gegeven worden door Ekt. Het leuke is..., er is nog plek! We hebben 
een musicalcursus en diverse toneelcursussen voor jong en oud, vanaf 4 jaar. Dus zoekt uw zoon, 
dochter of u nog een leuke hobby? Kijk dan vooral even op onze website ekt073.nl, maar hier alvast 
wat korte informatie: 
 
Sabien Martens is in 2011 gestart met Ekt Eigenwijs Kindertheater, met als doel kinderen op een 
laagdrempelige manier in contact te brengen met theater. Iedereen mag op het toneel staan en kan 
de hoofdrol spelen is haar motto. Dus geen audities.  
 
Iemand anders spelen en toch lekker jezelf zijn, daar staat Ekt al 8 jaar voor! We bieden inmiddels 
meer dan alleen kindertheater. We hebben nu ook een volwassengroep en Ekt verzorgt ook 
workshops op o.a. vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes.  
 
Bij de toneel- en musicallessen draait het nog steeds niet om prestatie, maar om het plezier in het 
samen spelen! Betekent dit dat je niets leert? Natuurlijk niet! Bij Ekt ga je in een vertrouwde, gezellige 
omgeving aan de slag met theater.  
 
Voortaan dus in Basisschool De Bron!  
Wij hebben er zin in! Wie weet, tot ziens! 
 
Lotte, Wilma en Sabien van Ekt 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
U heeft afgelopen week via Schoudercom informatie ontvangen over de cursus van Mad Science. 
Mocht uw kind(eren) mee willen doen, denkt u er dan aan om uw kind(eren) tijdig in te schrijven?! 
 

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

 
Mandarijnpakketjes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dit heeft u nodig: 

 mandarijnen 

 doosjes rozijnen 

 inpakfolie  

 glowsticks als cadeautje 
 

http://ekt073.nl/


Zo maakt u het: 

 verpak elke mandarijn met een doosje rozijnen in folie 

 buig vlak voor het trakteren de glowsticks, zodat deze lichtgeven 

 doe de glowsticks om de mandarijnpakketjes. 

 
 
NIEUWS VAN BUITEN 
 
Met Tiepiesss blind leren typen in De Schans 
Vandaag om 15.30 uur start Carmen van de firma Tiepiesss in Sociaal Cultureel Centrum De Schans 
met een cursus blind typen voor kinderen. In 11 lessen van 45 minuten (met daarbij iets te drinken 
en wat lekkers) leert zij kinderen met tien vingers blind typen.  
 
Blind kunnen typen levert kinderen op het voortgezet onderwijs en in hun toekomst veel tijdwinst 
op! Ook kost blind typen minder energie, zorgt het voor betere prestaties en voorkomt het 
gewrichtsklachten. 
  
Carmen begeleidt, controleert en stimuleert de kinderen en zorgt dat u per e-mail van de voortgang 
van uw kind op de hoogte blijft. Natuurlijk mag u ook altijd voor of na de les informeren hoe het met 
uw zoon of dochter gaat.  
 
Carmen sluit af met een 12e bijeenkomst, waarin uw kind type-examen doet. Bij een positief 
resultaat, ontvangt uw kind een typediploma.  
 
Dyslexie, ADHD, autisme of andere ‘beperkingen’ zijn voor Carmen geen probleem; zij heeft hier 
ruime ervaring mee en kan, indien nodig, een speciaal typeprogramma gebruiken.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.tiepiesss.nl. Op haar Facebookpagina en Instagram kunt 
u een indruk van Carmen en haar cursussen krijgen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 06 – 
50 49 89 86 of mailen naar infos@tiepiess.nl. 

 
Stevig in je schoenen. Maak kennis met Rots en Water! 

Op 18 of 30 september kunnen kinderen van 7 tot 13 jaar 
kennismaken met deze succesvolle weerbaarheidsmethode. 
 
Bij rots en water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier 
met sociale vaardigheden. Spel en fysieke oefening wisselen we af 
met korte momenten van reflectie. Omdat het een groepstraining is, 
leren de kinderen van de trainers én van elkaar.  
 

Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, omgaan 
met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten.  
 
Water staat voor contact maken met de ander, samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.  
 
De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We werken met twee leeftijdsgroepen: 
één van 7 tot 9 jaar en één van 10 tot 13 jaar. Elke groep wordt begeleid door twee ervaren trainers, 
een man en een vrouw. Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen twee keer 
mee en krijgen iedere week via mail een verslag van de training. 

 
Meer weten of zelf ervaren of het iets voor je kind is? Kijk dan op  www.steviginjeschoenen.nu. 

mailto:infos@tiepiess.nl
http://www.steviginjeschoenen.nu/


Keukenbazen Battle 
Heeft u thuis een keukenbaas? Een kind dat het leuk vindt om te koken? Een echte kei in de keuken? 
Laat hem of haar dan meedoen met de Keukenbazen. Keukenbazen is de leukste en spannendste 
kookwedstrijd voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar in Noordoost-Brabant. Het idee is simpel: welk 
team maakt het lekkerste gerecht met gezonde producten uit de buurt? 
 
De Keukenbazen Battle is een wedstrijd voor alle kinderen van 10, 11 en 12 jaar uit de gemeenten 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, 
Mill en Sint-Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught. 
 
De kinderen vormen een team van 2 of 3, bedenken en maken een hoofdgerecht en zenden dat in 
voor de wedstrijd. In elke gemeente kiest een chef-kok de winnaar uit de ingezonden gerechten. Dat 
team gaat naar de Mega Live Kookbattle op zaterdag 5 oktober in ’s-Hertogenbosch. Dan koken de 
teams, gecoacht door ‘hun’ chef-kok, het gerecht voor een professionele jury. Op woensdag 9 
oktober wordt de winnaar van Keukenbazen 2019 bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner.  
 
Heeft uw kind belangstelling? Kijk dan voor meer informatie op www.keukenbazen.nl of neem de 
brief en flyer mee, die op school op de tafel in het halletje liggen. 
 

Muziektheater Spetter 
Bijgaand treft u ook nog een flyer aan van Muziektheater Spetter over musicallessen voor kinderen.  

 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 13 september 
 
 

 

http://www.keukenbazen.nl/

