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Personalia 
Vrijdag 18 december nemen we afscheid van juf Daniëlle en onze Griekse vrijwilligster Ioanna. Dan 
hebben zij allebei hun laatste werkdag bij ons. Juf Daniëlle heeft juf Daisy vervangen tijdens haar 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ioanna heeft een jaar lang in alle groepen met name Engelse les 
gegeven. Bedankt voor jullie fantastische inzet dames! 
 
Nieuwe leerling  
Afgelopen maandag startte in groep 1/2a van juf Daniëlle en juf Erna al weer een nieuwe 
leerling: Liz. We wensen jou een hele leuke tijd bij ons op school Liz! 
 

Leden van de Kascontrolecommissie bedankt! 
De Kascontrolecommissie heeft maandag 23 november de OR- en TSO-financiën 2019/2020 
gecontroleerd én in orde bevonden. Arjen de Ruiter en Jeannette Vegter bedankt voor jullie controle! 
Hester Zuidema en Henk de Boer, super bedankt voor het verzorgen van de financiën!  
 
Jaarvergadering OR  
De dag na de kascontrole had de oudervereniging haar jaarvergadering. Helaas was alleen het 
bestuur van de oudervereniging, de OR, aanwezig; er waren geen andere leden aanwezig. De 
aanwezige ouders van de OR hebben de volgende OR-leden herbenoemd: 
● Angela Opbroek, moeder van Naima uit groep 8 
● Gieta Mahabali, moeder van Parie uit groep 7, Meera uit groep 4 en Jyoti uit groep 1/2a 
● Marjolijn Woering, moeder van Tiego uit groep 7. 
Tevens hebben de aanwezige ouders van de OR Michelle van den Broek, moeder van Vince uit groep 
1/2a, en Nathalie Das, moeder van Jennifer uit groep 3, benoemd. Michelle en Nathalie volgen Irene 
Smit en Heidi Klever op, die de ouderraad eind vorig schooljaar hebben verlaten omdat hun oudste 
kind naar het middelbaar is gegaan. Verder hebben de aanwezige leden van de oudervereniging de 
OR-realisatie en -begroting akkoord bevonden. 
 
Groep 8 aan boord van SpaceBuzz 

Vorige week donderdag was er voor de kinderen uit groep 8 een 'echte' 
raket van ruimtevaartorganisatie ESA op school: De SpaceBuzz! Een 
ruim vijftien meter lang 
raketvoertuig, voorzien van de 
nieuwste virtual reality en 
augmented reality technologieën. De 
kinderen konden  aan boord van de 

SpaceBuzz het overview effect ervaren. Ze maakten een 
levensechte reis naar de ruimte, waarbij ze door de ogen van een 



astronaut de aarde konden zien. Van de lancering tot de spectaculaire landing, de missie met de 
SpaceBuzz voelde levensecht! Het was echt een supergave ervaring voor groep 8! 
 
Opbrengst WNF 
We hebben afgelopen dinsdag weer in alle klassen de spaarvarkentjes voor ons goede doel, het 
Wereld Natuur Fonds, geleegd. Deze keer had groep 4 het meest gespaard met een opbrengst van  
€ 26,02. Gefeliciteerd met de wisselbokaal kanjers! De totale opbrengst was € 33,70. Spaart u ook 
komende maand weer met ons mee? Bedankt alvast! 
 
Sinterklaas 

We hebben vanochtend vanwege de Coronaregels Sinterklaas niet 
fysiek kunnen ontvangen, maar hij heeft wel gisteravond samen met 
een Piet onze school bezocht. Ze zijn in elke klas op bezoek geweest en 
hebben ook voor elke groep een videoboodschap achtergelaten. Die 
hebben de kinderen vanochtend met de leerkrachten bekeken. Voor de 
groepen 1 tot en met 4 hebben Sinterklaas en Piet ook nog een leuk 
cadeautje achtergelaten. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 
hebben prachtige surprises voor 
elkaar gemaakt. Die waren de 

afgelopen dagen al in de hal te bewonderen. Kortom, we hebben 
vandaag, ondanks Sints fysieke afwezigheid, een gezellige ochtend 
in Sinterklaassfeer gehad. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen 
heel erg bedankt! Voor de kinderen die er vandaag niet waren en 
voor de kinderen en ouders die de opname op school van 
gisteravond willen terugzien onderstaand de link naar de film van 
Sint en Piet: Sinterklaas op De Bron 2020. 

Thuisonderwijs 
Het komt door het coronavirus zo nu en dan voor dat kinderen thuis moeten blijven, maar zich niet 
ziek voelen of niet ziek zijn. We vinden het belangrijk dat deze leerlingen zo veel mogelijk hetzelfde 
onderwijs krijgen als de klasgenootjes die wel op school zijn. Daarom hebben onze leerkrachten met 
ICT-uren, meester Mark en juf Inge, er de afgelopen weken hard aan gewerkt om ons thuisonderwijs 
te optimaliseren. Hierdoor kunnen we vanaf nu alle kinderen op dezelfde manier bedienen. Dit doen 
we niet langer meer via Schoudercom, maar via Google Chrome. In het volgende filmpje legt juf Inge 
uit hoe uw kind vanuit thuis bij het lesmateriaal kan komen: thuiswerkinstructie. 

Schoudercom 
We gebruiken Schoudercom voortaan alleen voor oudercommunicatie. Daarom hebben we onder 
‘Documenten’ in Schoudercom alle documenten inzake het onderwijs op afstand verwijderd. U vindt 
hier wel nog een map ‘Corona’. Hierin staan o.a. het nieuwste Protocol Basisonderwijs, ons 
schoonmaakprotocol en de nieuwste Rijksoverheidsvoorzorgsmaatregelen van scholen voor ouders. 
We gaan hier binnenkort ook nog andere documenten plaatsen die voor u als ouder interessant zijn, 
zoals bijvoorbeeld stukken van de Medezeggenschapsraad. Ook gaan we hier in de toekomst 
formulieren plaatsen, zoals ons nieuwe inschrijfformulier en ons nieuwe formulier om verlof voor uw 
kind aan te vragen. 
 
Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren  
De onderbouw werkt de komende twee weken én de week na de kerstvakantie aan het thema 
‘Conflicthantering: omgaan met boosheid’. De midden- en bovenbouw gaat aan de slag met het 
thema ‘Conflicthantering: omgaan met ergernissen’. Bijgevoegd vindt u de bij beide thema’s 
behorende Kwinkslag ‘De oversteektechniek’. 
 

https://drive.google.com/file/d/1h8mYCqOrbpa_X36PdzfJShZ4pzZsWQTX/view?ts=5fc94450
https://drive.google.com/file/d/12BTXVeFc_s8mmD-c8L_YGA1LnVVfsPPK/view?usp=sharing


Herinnering uitzending ‘Onderweg Naar De Regio’ 
Woensdag 11 november was Onderweg Naar De Regio bij ons op school om 
televisieopnames te maken. Aanstaande zondag 6 december is het zover! Dan 
zendt RTL 4 de aflevering uit waaraan wij meewerkten. Op zaterdag 12 
december om 13.30 uur is de herhaling. U gaat toch zeker ook kijken?! 

Kerststol voor Kinderen Kankervrij (KiKa) 
Maickel, de vader van Sanna uit groep 7 en van Lisse uit groep 1/2b, loopt 7 november 2021, samen 
met zijn vriend Rob, namens KiKa de marathon van New York. Hiervoor willen ze zoveel mogelijk geld 
inzamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Daarom verkopen ze deze feestdagen kerststollen 
voor € 8,95 per stuk. Hiervan gaat 90% naar KiKa. Mocht u interesse hebben in een overheerlijke 
kerststol en KiKa willen steunen? Plaats dan uiterlijk maandag 14 december een bestelling bij 
Maickel! Dit kan door het invullen van bijgevoegd bestelformulier en dit door uw kind aan Sanna uit 
groep 7 te laten geven. U kunt ook een Whatsappje met uw bestelling en gegevens naar Maickel 
sturen. Zijn telefoonnummer is 06 - 22 27 63 65.  

Kerst 
Zoals u weet, willen we op donderdagavond 17 december en vrijdagochtend 18 december het 
kerstfeest met de kinderen vieren. Hoe ziet het programma er op die twee dagen uit…? 
 
Donderdagmiddag 17 december zijn de kinderen om 12 uur vrij. Vervolgens worden ze tussen 17.30 
uur en 17.40 uur weer op school verwacht. Dan gaan ze eerst met de klas genieten van een lekker 
warm klein hapje. Het is de bedoeling dat ieder kind thuis al wat gegeten heeft. Op school krijgen ze 
nog een worstenbroodje (of in geval van een allergie of vegetarisch zijn een vergelijkbaar alternatief). 

Daarna kijken de kinderen in de klas een digitale kerstboodschap. Dit filmpje wordt verzorgd door de 
leerlingenraad van onze school. 

Na het kijken van het filmpje, gaan alle kinderen in de eigen klas aan de slag met het maken van een 
kerststukje. Het zou daarom fijn zijn als u uw kind vóór donderdag 17 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 18 december mogen de kinderen uitslapen en worden ze tussen 09.50 uur en 
10.00 uur op school verwacht. De kinderen zijn dan, net als altijd, 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. 
 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Nieuwe MR-leden 
Voor de zomervakantie heeft de MR vanwege vertrekkende leden een oproep gedaan voor nieuwe 
leden. Hierop hebben diverse ouders met interesse gereageerd. Inmiddels hebben drie 



aspirant-leden twee MR-vergaderingen bijgewoond en aangegeven definitief lid te willen worden van 
de MR-oudergeleding. Onder het volgende kopje stellen we deze graag kort aan u voor.  

Eind vorig schooljaar heeft Annelies Polderman afscheid genomen van de MR. We zijn dankbaar voor 
haar inzet en meedenken binnen de MR. De huidige MR bestaat momenteel uit Elisabeth Grandia en 
Mark de Kok vanuit het team en Hennie Smit en Matty van Sloten (huidig voorzitter) als 
vertegenwoordiging vanuit de ouders. De huidige oudergeleding zal in de loop van dit jaar het stokje 
overdragen aan de nieuwe leden, waarbij Mike Bos het voorzitterschap op zich zal nemen. 

Voorstellen aspirant MR-leden 
Hieronder stellen de drie aspirant-leden zichzelf kort aan u voor.  
 
Mike Bos 
Ik ben vader van 2 kinderen, Tijn in groep 6 en Sep in groep 4. In het dagelijks leven ben ik IT- 
architect bij ProRail. Het is fijn dat ouders betrokken kunnen en mogen zijn bij het beleid dat 
op school wordt gevoerd. Het meedenken hierin is voor mij de reden om lid te worden van de 
MR. 
 
Yvonne Struppert 
Mijn naam is Yvonne Struppert, moeder van Rune (groep 1/2a). Ik ben werkzaam bij 
Rijkswaterstaat als managementassistente. Ik heb me opgegeven voor de MR omdat ik het 
belangrijk vind als ouder betrokken te zijn en mee te denken en praten bij de zaken die spelen 
op school. 
 
Arjen de Ruiter 
Mijn naam is Arjen de Ruiter. Ik ben getrouwd met Annemarie en vader van Jonathan uit 
groep 7 en Olivia uit groep 3. Ik help graag om de school een zo goed mogelijke plek te 
maken. Dat kan op allerlei manieren: van ramen wassen tot kascontrole van de OR- en 
TSO-financiën en nu dus via de MR. Ik werk bij een softwarebedrijf en hou van sporten en 
tuinieren. 
 
Benoeming aspirant-leden 

Omdat beide huidige ouderleden de MR zullen verlaten en de MR veel waarde hecht aan een goede 
oudervertegenwoordiging binnen de MR, heeft het de voorkeur van de MR om alle drie de 
aspirant-leden per direct binnen de MR op te nemen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt 
u dit vóór vrijdag 11 december – voorzien van argumenten – laten weten via 
mr.debron@stichtingtalentis.nl. Indien er geen bezwaren binnenkomen, zal het voorgenomen besluit 
om de drie voorgestelde aspirant-leden te benoemen binnen de MR voortgang vinden.  

Aangezien er een gelijke balans dient te zijn tussen de oudergeleding en personeelsgeleding, indien 
het nodig mocht zijn tijdens een MR-vergadering te stemmen, zullen er slechts twee ouderleden 
binnen de MR stemrecht hebben. Op die manier is er voldoende input vanuit de ouders van De Bron, 
maar is tegelijkertijd de balans ten opzichte van de personeelsgeleding binnen de MR gewaarborgd. 
 
MR Jaarverslag & MR Jaarplanner 
Mocht u geïnteresseerd zijn te lezen waarmee de MR zich vorige schooljaar heeft beziggehouden, 
dan kunt u vanaf aanstaande maandag het jaarverslag van de MR downloaden via de website van De 
Bron (www.bsdebron.nl), onder het kopje Ouders/OR & MR. Hier is binnenkort ook de 
MR-Jaarplanner te vinden met de (basis)onderwerpen voor de vergaderingen en de MR-speerpunten 
van dit schooljaar. Het MR-Jaarverslag en de MR-Jaarplanner zijn binnenkort ook te vinden in 
SchouderCom, onder Documenten/Medezeggenschapsraad.  
 
Speerpunten MR 
Ieder jaar formuleert de MR voor zichzelf een aantal speerpunten waar ze zich dat schooljaar 

mailto:mr.debron@stichtingtalentis.nl
http://www.bsdebron.nl/


specifiek op wil richten. In voorgaande jaren betrof dit bijvoorbeeld o.a. de invoering van Engels, de 
evaluatie en heroverweging van de eindtoets en het opstellen van huiswerkbeleid. Voor dit 
schooljaar heeft de MR besloten om (naast de gebruikelijke onderwerpen) extra aandacht te hebben 
voor de borging en uitvoering van het huiswerkbeleid, meerbegaafdheid en de communicatie tussen 
De Bron en ouders. Mocht er een onderwerp zijn waarvan u graag zou zien dat de MR hier (meer) 
aandacht aan besteedt, dan kunt u ons dit laten weten via mr.debron@stichtingtalentis.nl. 
 
Nog steeds gezocht: nieuwe tuinierouder(s) 
Wij zijn op zoek naar één of meer opvolgers voor Ad, die nu samen met onze kinderen en die van de 
Merlijn, onze moestuin, naast het Kinderspeelkasteel, onderhoudt. Dus mocht u groene vingers 
hebben en het leuk vinden om zo nu en dan samen met groepjes kinderen in onze moestuin aan de 
slag te gaan, dan horen we graag van u! U kunt eerst nog een poos met Ad meelopen, zodat hij u een 
en ander kan uitleggen en laten zien. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij juf Nicolle. Zij is 
bereikbaar via Schoudercom en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Het zou fijn zijn als u in uw 
bericht aan haar aangeeft op welke dagen in de week en hoe vaak u beschikbaar bent. Ook opa’s en 
oma’s zijn van harte welkom om zich aan te melden! 
 
We zoeken ook nog steeds invaloverblijfkrachten!  
We hebben nog steeds een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom nieuwe mensen, 
die de vaste overblijfkrachten in geval 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 onze TSO-coördinator, Francis Coense. 
Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97.  
 
Sinterklaashapjes 
Deze keer geen tip voor een gezonde lunch of een gezond tussendoortje, maar een paar lekkere 
Sinterklaashapjes. Wie weet kunt u voor het heerlijk avondje wat lekkers klaar maken. Sommige tips 
zijn gezond, andere niet. Ik wens jullie in elk geval een hele fijne pakjesavond! 
Groetjes juf Abke 
 

Hartige banketletter 
Gemakkelijk te maken (u kunt hem bijvoorbeeld vullen met o.a. mager gehakt of 
light kaas o.i.d.) en het ziet er ook nog eens leuk uit. Bladerdeeg is niet per 
definitie het meest gezonde dat je kunt eten, maar lekker is het natuurlijk wel. 
Wilt u toch ‘gezond’, maak dan het bladerdeeg zelf. 
 

mailto:mr.debron@stichtingtalentis.nl
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Stoomboot 
Een stoomboot gemaakt van een eierkoek. Leuk als traktatie, maar ook geschikt als toetje na de 
maaltijd bijvoorbeeld.  
 
Bladerdeegcadeautjes 
 
Wederom met bladerdeeg (zelf maken dus…erg lekker en helemaal niet 
moeilijk). In het cadeautje kunt u een vulling naar keuze doen, bijvoorbeeld 
appel en rozijnen, maar u kunt er ook iets hartigs in doen. 
 
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! 
 
Pieten met muts 
Ook dit is weer ontzettend gemakkelijk zelf te maken; druiven, 
komkommer, tomaatjes en prikkertjes en u kunt aan de slag. Indien u een ander kleur pietje wilt, 
kunt u natuurlijk ook voor witte (groene) druiven kiezen. 
 
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.  
 
Satéletters van kipfilet 
Met kipfilethaasjes maakt u deze heerlijke letters.  

Leuk voor bij het gourmetten bijvoorbeeld tijdens Sinterklaasavond! 
 
 
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.  
 
 
NIEUWS VAN BUITEN 
 
Kindercoach in opleiding zoekt kind met hulpvraag 

Mijn naam is Ingrid Mulders en ik woon in de Maaspoort in Den Bosch. Ik 
ben moeder van drie (volwassen) kinderen. Momenteel werk ik als 
pedagogisch medewerker bij BSO de Tienzclub in Rosmalen. Hiervoor heb ik 
o.a. voor de klas gestaan, als vakleerkracht muziek in het onderwijs gewerkt 
en Muziek op Schoot gegeven in De Schans. 
 
Ik ben in oktober van dit jaar met de opleiding Kindercoach gestart. Ik volg 
deze opleiding bij Sonnevelt Opleidingen. 

Ik ben op zoek naar een kind met een hulpvraag om samen een coachtraject aan te gaan. Het geheel 
omvat zes sessies, waaronder een intake met de ouders, vier oefensessies met het kind en een 
afrondende bijeenkomst. Ik word hierin door een docent van de opleiding begeleid. Tijdens de 
sessies met het kind gebruik ik verschillende spelmethodieken, die aansluiten bij de interesse van het 
kind. Deelname is gratis. 

Als u hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wilt, dan kunt u contact met me opnemen  
via ingridmulders@outlook.com. 
 
 
Volgende InformatieBron vrijdag 18 december 
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