4 september 2020
Nieuwe leerlingen
We kondigden ze in de laatste InformatieBron van vóór de vakantie al aan: onze nieuwe leerlingen!
In groep 1/2a zijn Stef, Joris, Grace, Roos en Ayden begonnen. In groep 1/2b, 3 en 6 zijn
onderstaande kinderen gestart. We wensen jullie allemaal een hele fijne tijd op De Bron!
Groep 1/2B

V.l.n.r.: Lisse, Liv en Nel
Groep 3

Nour

Groep 6

V.l.n.r.: Jihane en Kayne

Personalia
Juf Daisy heeft zondag 23 augustus een dochter gekregen. Ze
heet Suze. Suze woog bij de geboorte 3.390 gram en was toen
50 cm lang. Juf Daisy en Suze maken het allebei goed!
Wij wensen juf Daisy, haar man Jeroen en zoon Melle heel
veel geluk samen met Suze!
Voor degenen die juf Daisy een kaartje willen sturen: het
adres is De Wisboom 10, 5386 EL in Geffen.

Veranderingen in kalender
U heeft voor de zomervakantie van ons de praktische schoolgids en kalender ontvangen. Helaas
hebben we daarna nog twee zaken in de planning moeten wijzigen. Het gaat om het volgende:
• het schoolreisje van groep 1 tot en met 7 hebben we van maandag 28 september naar maandag
14 juni moeten verplaatsen, dit omdat we vanwege corona 28 september niet op de
gecontracteerde locatie terechtkunnen
• het praktisch verkeersexamen van groep 8 hebben we om organisatorische redenen van
donderdag 20 mei naar donderdag 24 september moeten verplaatsen.
We vragen u om beide veranderingen zelf even op de kalender te vermelden.
Op de Schoudercomkalender hebben wij de data al voor u veranderd.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Aanstaande dinsdag komen de gekke professoren van Mad Science in de groepen 3 tot en met 8 op
bezoek. Zij laten de kinderen dan een aantal flitsende wetenschaps- en techniekexperimenten zien.
Na afloop krijgen de kinderen een folder mee over een naschoolse cursus van zes lessen. Bij
voldoende inschrijvingen start de cursus op dinsdag 22 september om 15.15 uur in het lokaal van
groep 4. De cursus eindigt dinsdag 3 november. Mocht uw kind(eren) mee willen doen, denkt u er
dan aan om uw kind(eren) tijdig in te schrijven?!

Speelgoedmarkt vrijdag 11 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 11
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.
Verder vragen we iedereen natuurlijk om onze coronagedragsregels na te leven!
We schenken tijdens de speelgoedmarkt gratis koffie, thee en ranja en hebben ook voor iedereen
wat lekkers klaar staan. Bij slecht weer gaat de speelgoedmarkt vanwege het coronavirus niet door.
Hopelijk tot vrijdag de 11e tussen 14.00 en 16.00 uur!

Woensdag 16 september studiedag
Even ter herinnering: we hebben woensdag 16 september een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Kwink
We werken in alle groepen met Kwink, een methode voor sociaal-emotioneel leren. Deze methode
werkt met thema’s. De afgelopen twee weken was het thema in alle groepen ‘samenwerken aan een
veilige groep’. De komende twee weken is het thema in alle groepen ‘elkaar houden aan de
groepsafspraken’.

Brengen en halen
We vinden het belangrijk dat al onze kinderen veilig naar school kunnen komen en veilig naar huis
kunnen gaan. Vanwege de drukte rondom het brengen en halen, vragen we u daarom vriendelijk om
zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Mocht dit echt niet lukken, dan vragen
we vriendelijk om uw auto in één van de hiervoor bestemde parkeervakken te parkeren en het
laatste stukje samen lopend af te leggen. We zouden het erg waarderen als u uw auto in elk geval
niet aan de zijkant van school aan de kant van het hek zet, omdat daar veel ouders en kinderen
lopen. Zij kunnen hier niet veilig lopen als ze dat om en tussen auto’s door moeten doen. We gaan er
van uit dat u hier begrip voor heeft en rekenen op uw medewerking! Dank alvast!

Luizencontrole
Normaal gesproken controleren onze luizenouders alle kinderen de eerste vrijdag na de vakantie, en
verder zo vaak als nodig, op hoofdluis. Zoals u weet, willen we echter vanwege corona zo min
mogelijk ouders in school hebben. Daarom vindt er tijdelijk geen hoofdluiscontrole op school plaats.
Om de verspreiding van luizen toch te beperken, vragen we u om uw kinderen regelmatig zelf op
hoofdluis te controleren.
De beste manier om te controleren is:
• kijk bij daglicht
• gebruik (bij voorkeur) witte, latex handschoenen
• controleer altijd in losse haren en in het hele kapsel, maar vooral achter de oren, in de nek en
dicht op de hoofdhuid
• kam het haar, lok voor lok boven een lichte ondergrond, bijvoorbeeld boven een vel wit papier
(de luizen vallen daar dan op en zijn goed te zien).
Een luis is 1 à 3mm groot, zandkleuring tot zwart en beweegt. De eitjes van de luis, de neten, zijn
kleiner dan 1 mm, wit/geel van kleur en zitten stevig vast in het haar (niet te verwarren met
bijvoorbeeld zandkorrels, die zitten los).
Mocht u hoofdluis vaststellen, dan is het belangrijk om ook de andere gezinsleden te controleren en
daarnaast de leerkracht(en), de buitenschoolse opvang en de sportvereniging e.d. te informeren.
We hopen op uw begrip en hulp! Hartelijk bedankt alvast!

Poetsrooster
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 via Schoudercom aan juf Nicolle door te
geven? Dan verandert zij het op het rooster op het prikbord bij de groep. Hierdoor weten we precies
wanneer we op wie mogen rekenen en blijft ook het aantal poetsouders per avond hetzelfde. Als u
niet ruilt, maar alleen aan juf Nicolle een datum doorgeeft waarop u wel kunt, 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!

Inleveren biebboeken
Sommige kinderen uit de groepen 4 en 5 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 lenen. 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!

Gezocht: hulpouders praktisch verkeersexamen donderdag 24 september groep 8
We zoeken voor het praktisch verkeersexamen van groep 8 op donderdag 24 september nog
hulpouders die ons dan willen helpen. Mocht u zin en tijd hebben, dan vragen we u dit via
Schoudercom aan juf Nicolle door te geven.
Als u zich eerder heeft opgegeven om op donderdag 20 mei bij het praktisch verkeersexamen te
helpen en u dit nu niet meer wilt omdat dan alleen groep 7 praktisch verkeersexamen doet, dan zou
het fijn zijn als u ook dit via Schoudercom aan juf Nicolle laat weten.
Bedankt alvast!

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 9
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-aanmeldingsformulier.

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.

Inschrijven broertjes en zusjes
Het zou fijn zijn als u broertjes en zusjes jonger dan 4 jaar die u ook bij ons naar school wilt laten
gaan snel zou willen inschrijven. Dan hebben we goed zicht op de instroom. Dit is voor ons belangrijk,
zodat we weten of we wel of niet een wachtlijst moeten hanteren. Op dit moment hebben we voor
het schooljaar 2021/2022 een wachtlijst, maar broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op
school zitten hebben voorrang. U vindt het inschrijfformulier op onze site www.bsdebron.nl, maar u
kunt het ook ophalen uit één van de folderrekken die in beide halletjes hangen.

Inzameling schrijfwaren
Het zou geweldig zijn als u ook dit jaar weer al u uw lege pennen, stiften en markers door uw kind in
onze schrijfwarenbak laat doen! U draagt dan bij aan het milieu, omdat alle schrijfwaren worden
gerecycled tot bijvoorbeeld pennenhouders, gieters en papierbakken. Ook draagt u bij aan de
opbrengst voor ons jaarlijkse goede doel, want wij ontvangen voor elke pen, stift e.d. € 0,01. Die
geven we aan het goede doel dat onze leerlingenraad aanstaande woensdag in de eerste vergadering
vaststelt. 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!

Theaterlessen Ekt (Eigenwijs Kindertheater) in speellokaal
Iedere woensdag en vrijdag geeft Ekt bij ons in het speellokaal
toneellessen. Ekt is in Den Bosch de theaterschool voor jong en oud
waar je iemand anders en toch lekker jezelf kunt zijn! Bij Ekt draait
het niet om prestatie, maar om het plezier in het samen spelen! Hier
zijn geen audities, iedereen is welkom! Je leert in een veilige en
gezellige omgeving hoe het is om iemand anders te spelen. Ervaring is
niet nodig. In de meeste cursussen bedenken we al improviserend de
inhoud van het toneelstuk dat uiteindelijk zal worden uitgewerkt tot
een script waar we mee aan de slag gaan. Aan het einde van het
seizoen, in juni, treden we dan op in een echt theater!
Lijkt u dit leuk voor uw kind en/of voor uzelf? Kijk dan eens op onze
website ekt073.nl of neem contact op via 06 - 455 404 99
of info@ekt073.nl.

Gezonde snack
We hebben de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig laten vervallen, omdat de kinderen vanwege
het coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals een
waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol, maar tips voor een
gezonde lunch of snack wel! Daarom deze keer een tip voor een gezonde snack.
.
Bounty balls

Dit heeft u nodig:
• 120 gram kokosrasp
• 3 eetlepels kokosolie
• 1 eetlepel ahornsiroop (of agave)
• 1 theelepel vanille aroma
• 100 gram pure chocolade
• keukenmachine
• bakpapier.
Zo maakt u het:
• smelt de kokosolie
• mix deze in een keukenmachine met de kokosrasp, de ahornsiroop en het vanille aroma
• maak er balletjes van door wat van het mengsel in uw handen te kneden (niet rollen, als het
mengsel te droog is voegt u een beetje extra kokosolie toe)
• laat de balletjes een uurtje opstijven in de koelkast (of 20 minuten in de vriezer)
• smelt de chocolade au bain-marie
• haal de balletjes hierdoor heen en laat ze uitlekken op een stuk bakpapier
• bestrooi eventueel met wat extra kokosrasp
• laat de chocolade uitharden, bijvoorbeeld in de koelkast
• bewaar ze, vooral bij warme temperaturen, ook in de koelkast.

NIEUWS VAN BUITEN
Stevig in je schoenen. Maak kennis met Rots en Water!
Kinderen van 7 tot 13 jaar kunnen op donderdag 25 september of
woensdag 30 september kennismaken met deze succesvolle
weerbaarheidsmethode.
Bij rots en water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier
met sociale vaardigheden en weerbaarheid. 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 van jezelf voelen en
ontspannen.
De proeflessen zijn in Den Bosch (25 september) en Rosmalen (30 september). We werken met
groepen van maximaal tien kinderen. Elke groep wordt begeleid door twee ervaren trainers, een man
en een vrouw. Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s en concrte DOE-opdrachten. Ouders
trainen twee keer mee en krijgen iedere week via de mail een verslag van de training. We houden
persoonlijk contact over de ontwikkeling van uw kind.
Meer weten of zelf ervaren of het iets voor uw kind is? Kijk dan op www.steviginjeschoenen.nu.
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