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Personalia
Juf Abke is kort na de voorjaarsvakantie helaas positief op COVID-19 getest. Hierdoor was ze er
afgelopen vrijdag niet. We hoopten dat juf Abke er vandaag wel weer zou zijn, maar ze is helaas nog
geen 24 uur klachtenvrij. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zijn daarom vandaag lekker
buiten gaan spelen in plaats van gymmen. We hopen dat juf Abke er volgende week weer is!

Helaas hebben we deze week afscheid genomen van Ruud, onze LIO(leraar in opleiding)-stagiaire in
groep 8. Hij gaat, in overleg met de PABO en Mark, zijn LIO-stage op een andere basisschool lopen.
Dit omdat De Bron te eigen is geworden en hij op een andere school zijn competenties beter kan
behalen. Ruud heeft zijn stage als onderwijsassistent ook op De Bron gelopen en hier toen zijn
diploma voor gehaald. We bedanken Ruud voor zijn inzet en wensen hem veel succes op z’n nieuwe
stageschool!

Vanwege een tijdelijke uitbreiding van onze arrangementsuren, kunnen we tijdelijk de uren van twee
van onze onderbouwassistentes uitbreiden. Juf Christelien is er daarom voorlopig ook op
donderdagmorgen en juf Lydia ook op maandagmiddag.

Mutaties leerlingen
We hebben op de laatste dag voor de vakantie vanwege verhuizing helaas afscheid moeten nemen
van Lianne uit groep 6. Haar zus Aniek uit groep 8 maakt het schooljaar wel nog bij ons af. Veel plezier
op je nieuwe school Lianne!

We hebben er gelukkig ook weer nieuwe leerlingen bij. In groep 1/2a van juf Daisy en juf Erna startte
Bobbi. In groep 1/2b van juf Esther en juf Inge begonnen Lyenn, Jeske en Willem. We wensen jullie
alle vier een hele fijne schooltijd bij ons!

Onderstaand de foto’s van onze nieuwe leerlingen, behalve van Lyenn. Hij was helaas ziek toen we de
foto’s maakten. Zijn foto volgt nog.

Willem Jeske

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe
Volgende week donderdag doen 21 leerlingen van ons mee aan de WereldWijde Wiskundewedstrijd.
Heel veel succes en plezier allemaal!



Lentekriebels
Volgende week is het de Week van de Lentekriebels. Hier besteden we in alle groepen aandacht aan.
Zie voor meer informatie www.weekvandelentekriebels.nl.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Afgelopen week waren alle groepen bezig met het thema ‘Ontdekken wanneer het goed is een ander
te helpen’. Dit thema staat ook komende week nog op de planning. Bijgevoegd vindt u de
bijbehorende Kwinkslag ‘Çode help!’. Geeft u deze weer een mooi plekje in huis?!

In de week van 15 maart gaat de onderbouw aan de slag met het thema ‘Hoe groei je: wat kun je nu
al en wat ga je leren?’. De bovenbouw gaat dan werken aan ‘persoonlijke doelen bereiken’.

Kleuters één cohort
Zoals we u eerder hebben laten weten, doen we om het aantal COVID-19-besmettingen te
minimaliseren alles per groep. We hebben echter, na enkele dagen open zijn, om organisatorische
redenen besloten om van de kleuters één cohort te maken. Het bleek helaas niet doenlijk om beide
groepen organisatorisch volledig te scheiden. We realiseren ons dat hierdoor in geval van een
besmetting er meer kinderen en teamleden tegelijk in quarantaine moeten. Dit vinden we
buitengewoon vervelend, maar de cohortering bleek bij de kleuters helaas echt niet werkbaar. We
rekenen op uw begrip hiervoor!

Noodplan voor als groep naar huis moet of niet naar school kan
Het kan zijn dat we u de komende tijd via Schoudercom moeten vragen om uw kind te komen
ophalen. Het kan ook zijn dat we u in het weekend of ‘s ochtends vroeg via Schoudercom laten weten
dat uw kind niet naar school kan. Hier kunnen twee redenen voor zijn: we hebben geen vervanging
kunnen regelen of uw kind moet, samen met de rest van de groep,  in quarantaine. Het is voor beide
situaties belangrijk dat u, zo nodig, een noodplan voor de opvang heeft. Onderstaand lichten we een
en ander toe.

Geen vervanging
Naast juf Abke, hebben we in de eerste twee weken dat we open zijn ook juf Inge B. en juf Christelien
al vanwege ziekte en het afwachten van een COVID-19-uitslag moeten missen. Helaas bleek in alle
gevallen geen vervanging mogelijk, want door de grote vraag zijn er niet of nauwelijks invallers
beschikbaar. Gelukkig konden we een en ander intern opvangen, maar we betwijfelen of ons dit
steeds gaat lukken. Het kan dus zijn dat we u een keer in het weekend of ‘s ochtends vroeg moeten
laten weten dat uw kind niet naar school kan. U kunt erop vertrouwen dat we dit alleen in uiterste
nood zullen doen.

Groep in quarantaine
Het kan ook zijn dat we u in de loop van de schooldag of ‘s ochtends vroeg via Schoudercom moeten
laten weten dat we bericht hebben gekregen dat de leerkracht of onderwijsassistente van de groep
van uw kind óf een medeleerling positief getest is. In dit geval zullen we u vragen om uw kind (bij een
melding in de loop van de schooldag) te komen ophalen of (bij een melding in het weekend of op een
schooldag ‘s ochtends vroeg) thuis te houden. We zullen in dit geval zoveel mogelijk online onderwijs
gaan geven, maar uw kind kan dan dus niet op school blijven of naar school komen. Hier is maar één
uitzondering op: kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben én niet van hun werk weg
kunnen én geen opvang kunnen regelen, kunnen, bij een melding overdag, tot het eind van de dag op
school blijven. Tijdens de volgende quarantainedagen kunnen ook zij niet naar school.

Wat vragen wij van u?
Gelet op het bovenstaande, vragen wij het volgende van u:
● zorg dat u, zo nodig, een noodplan voor de opvang heeft

http://www.weekvandelentekriebels.nl


We adviseren u om hierbij met andere ouders samen te werken.
● houd Schoudercom goed in de gaten
● sluit u aan bij de groepsapp van de ouders van de groep van uw kind.

Dit maakt het mogelijk makkelijker om onderling opvang te regelen.

Mocht u nog niet in de groepsapp van ouders zitten, maar er wel lid van willen worden? Dan kunt u
via Schoudercom contact opnemen met (één van) de klassenouder(s) van de groep van uw kind. Dan
zorgt deze ervoor dat u alsnog toegevoegd wordt. Onderstaand een overzicht van de klassenouders
per groep:
● groep 1/2a Chantal van Rijn en Michelle van den Broek
● groep 1/2b Lizanne Moreira
● groep 3 Nathalie Das en Linda van de Mortel
● groep 4 Chantal Aalders en Gieta Mahabali
● groep 5 Björn Boppelaars, Mayke Klerken en Naney Lieven
● groep 6 Hanneke van Toorn
● groep 7 Michelle van de Westelaken
● groep 8 Angela Opbroek en Linda van de Mortel

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep
Heeft u een cruciaal beroep en kunt u niet weg van uw werk of niet naar uw werk toe, omdat u geen
opvang kunt regelen als uw kind naar huis gestuurd wordt of niet naar school mag? Laat dit dan zo
snel mogelijk via Schoudercom aan de leerkracht (van die dag) van uw zoon/dochter én aan juf
Nicolle weten. Dan proberen wij met u een oplossing te zoeken.

We vragen u wel dringend om alleen van deze mogelijkheid gebruik te maken als het echt niet anders
kan! Dit omdat we voor de noodopvang van uw kind zeer waarschijnlijk de cohortering van de andere
groepen moeten doorbreken en dat willen we liever niet.

Als uw kind in quarantaine moet, kan het wel tot de gebruikelijke eindtijd op school blijven, maar
kunnen we het de volgende dagen niet opvangen. We gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft!

Beslisboom neusverkouden kinderen
We zijn de afgelopen weken verschillende keren door ouders benaderd met de vraag of hun kind wel
of niet naar school mag. We sturen u daarom nogmaals de ‘Beslisboom neusverkouden kinderen’
mee. Hiermee kunt u zelf makkelijk nagaan wanneer uw kind wel of niet naar school mag. De
Beslisboom staat ook onder ‘Documenten’ in Schoudercom. Samenvattend komt e.e.a. er op neer dat
kinderen met verkoudheidsklachten niet naar school mogen, tenzij u uw kind heeft laten testen, de
uitslag negatief is én er geen door de GGD vastgestelde quarantaineperiode meer loopt.

Veiligheid Google omgeving
Onze school maakt gebruik van Prowise GO, een online leerportaal voor leerlingen en
medewerkers. Apps als Google Docs, Google Forms en Google Agenda zijn via dit portaal
toegankelijk. Deze apps behoren tot de Google Workspace for Education.

Wellicht heeft u via de media berichten over het onderzoek naar de privacy van Google
Workspace gelezen of gehoord. Uit dit onderzoek blijkt dat er privacyrisico's zijn in het
verzamelen van zogenoemde ‘metadata’ door Google. Met deze data kan Google
bijvoorbeeld zien waar de gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke
internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt. Het gaat hier niet om
individuele leerresultaten of persoons- en adresgegevens van gebruikers.



Google en de overheid zijn in overleg hoe bovenstaande risico’s kunnen worden opgeheven
en hoe Google hierover transparant kan communiceren. Ook is de Autoriteit
Persoonsgegevens gevraagd om advies uit te brengen (dit duurt naar schatting 8 tot 14
weken).

Leerlingen en medewerkers kunnen op dit moment gebruik blijven maken van ons leerportaal
en ook met Chromebooks blijven werken. De overheid adviseert dit ook.

Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het overleg tussen Google en de overheid,
zullen wij u hierover informeren.

Gezonde snack

Havermoutmuffins met frambozen

Wat heeft u nodig voor zes muffins?

● 100 gram frambozen
● 1 ei (groot)
● 80 ml melk
● 10 gram honing
● 100 gram bloem
● 50 gram havermout
● snufje kaneel
● mespuntje zout
● 8 gram bakpoeder.

Hoe maakt u het?

● Verwarm de oven voor op 180 graden.
● Houd zes frambozen apart en prak de rest met een vork fijn.
● Klop het ei los en meng het met de melk. Roer de honing er doorheen.
● Meng in een andere kom de bloem met de havermout. Voeg het snufje kaneel en een mespuntje

zout toe en roer de bakpoeder erdoor.
● Meng de natte ingrediënten met de droge ingrediënten. Verdeel het beslag over de vormpjes.
● Duw in ieder vormpje een framboos. Die mag er nog best een stukje bovenuit komen.
● Zet de muffins 15 à 20 minuten in de oven.



NIEUWS VAN BUITEN

Inschrijving Actief in Den Bosch
Bent u op zoek naar een leuke activiteit? Dan bent u bij Actiefindenbosch aan het juiste adres! Niet
alleen basisschoolleerlingen kunnen laagdrempelig kennismaken met cultuur en sport, er is nu
aanbod voor iedereen van 0 tot 100 jaar! U kunt allerlei activiteiten uitproberen zonder meteen lid te
worden van bijvoorbeeld een club of vereniging.

Actiefindenbosch is hét online platform waar aanbieders het hele jaar door hun kennismakings-
aanbod plaatsen. Deelnemers schrijven zich hier (vaak gratis) online in en maken op een
laagdrempelige manier kennis met cultuur en sport. Rekening houdend met de maatregelen hebben
afgelopen half jaar meer dan 3500 kinderen on- en offline kennis gemaakt met een nieuwe creatieve
of sportactiviteit. Ondanks het Coronavirus, is dit ontzettend veel!

Actiefindenbosch aanbod voor iedereen van 0 tot 100 jaar!
Al heel wat jaren is Sjors Creatief en Sportief succesvol bij kinderen van 0 tot 12 jaar. En nu hebben
we aanbod verzameld voor iedereen van 0  tot 100 jaar. Met meer dan 700 activiteiten van bijna 160
aanbieders is er keuze voor iedereen!
Wilt u uw aanbod ook op de website hebben? Ga naar www.actiefindenbosch.nl of neem contact op
met Huis73 of ’S-PORT.

Sjors voor Mini’s peuters 0 tot 3 jaar
Sjors Sportief &Creatief kinderen van 4 tot 12 jaar
Try-Out jongeren 13 tot 20 jaar
Follow-Up volwassenen 21+ jaar
Sport Special 0 tot 100 jaar met een beperking

Aanbod deze keer alleen online
Deze keer delen we geen Sjorsboekjes uit via de basisscholen in onze gemeente. Bekijk al het aanbod
online op www.actiefindebosch.nl. Natuurlijk vinden al deze activiteiten alleen doorgang wanneer er
voldaan wordt aan de door de overheid gestelde Corona- richtlijnen.

Vanaf maandag 8 maart om 19.00 kan íedereen zich inschrijven op WWW.ACTIEFINDENBOSCH.NL.

Actiefindenbosch wordt mogelijk gemaakt door Huis73, ’S-PORT en Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Stevig in je schoenen, maak kennis met  Rots en Water!
Op woensdag 10 maart kunnen kinderen van 7 tot 13 jaar, in de gymzaal van Kindcentrum ’t Ven in
Rosmalen, met deze succesvolle weerbaarheids- methode kennismaken.

Bij Rots en Water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier met sociale vaardigheden en
weerbaarheid. We wisselen spel en fysieke oefening 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 en de ander voelen en ontspannen.

De negen trainingen zijn ook in de gymzaal van Kindcentrum ‘t Ven
in Rosmalen. We starten woensdag 17 maart. Elke training duurt een
uur en wordt begeleid door twee ervaren trainers.

http://www.actiefindenbosch.nl/
http://www.actiefindenbosch.nl/
http://www.huis73.nl/
https://www.s-port.nl/
http://www.actiefindebosch.nl/
http://www.actiefindenbosch.nl/


De groep bestaat uit maximaal tien kinderen. Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s en
concrete doe-opdrachten. Ouders trainen twee keer mee en krijgen iedere week via de mail een
verslag over de training.

Wilt u meer weten of zelf ervaren of het iets voor uw kind is?
Kijk dan op www.steviginjeschoenen.nu.

Superkidz kindercursus
Superkidz, een onafhankelijke, kleine en speelse jeugdorganisatie, biedt voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar een 10-weekse cursus aan. In deze cursus zijn zelfvertrouwen, welbevinden,
weerbaarheid, sociaal-emotionele vaardigheden en pestproblematiek belangrijke aandachtspunten.

De cursus is bedoeld voor kinderen die een hulpvraag hebben op diverse gebieden: samen spelen,
pesten, ruzies en conflicten, zelfvertrouwen, gedragsproblematiek, emotieregulering, grenzen
aangeven, verlegenheid, scheiding, verlies van mens of dier, (faal)angst, leerproblemen en
concentratieproblemen.

De kosten zijn € 395 euro per kind. Het is mogelijk om o.a. via Stichting Leergeld of  het Jeugdfonds
Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught een bijdrage te ontvangen. De cursus wordt niet vergoed
door zorgverzekeraars.

Voor meer informatie zie onderstaande aankondiging en bijgaande flyer.

Superkidz werkt met kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van zelfvertrouwen, (mentale)
weerbaarheid, veerkracht, sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en talentontwikkeling.
Superkidz organiseert groepsgerichte cursussen en kampen en geeft individuele begeleiding en
personal coaching aan kinderen en jongeren. Superkidz coacht ook ouders, verzorgers en
leerkrachten. Het doel van deze activiteiten is het verminderen van gedragsproblematiek,
emotieregulatie problematiek, depressieve symptomen, verdriet, angsten en overige beperkende
invloeden bij het kind. Voor uitgebreide informatie kunt u de website bezoeken: www.superkidz.nl.

Kindercursus sociaal-emotionele vorming,
weerbaarheid en assertiviteit

Een cursus die kinderen helpt om beter om te gaan met de moeilijkheden die ze ervaren
in het leven.

aanvang: vrijdag 09-04-2021
duur: 10 wekelijkse bijeenkomsten

data: elke vrijdag van 15:30 tot 17:30 uur

locatie: De Hazelaar (balletzaal), T.M. Kortenhorstlaan 6,
Rosmalen

inschrijving en informatie: www.superkidz.nl · info@superkidz.nl ·  0573 46 03 51

http://www.steviginjeschoenen.nu
https://www.superkidz.nl/
http://www.superkidz.nl/


doelgroep: 6 t/m 12 jaar

doelstelling: · welbevinden

· zelfverzekerdheid

· weerbaarheid

· contact maken

· leren omgaan met emoties

· leren omgaan met moeilijke situaties

· plezierig omgaan met elkaar en samenwerken

· vrienden maken en houden

· verwerken van verlies

· grenzen voelen en aangeven

inhoud: · 10 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur

· intakegesprek met ouder(s) en kind

· tussentijdse evaluatie

· eindgesprek met ouder(s)

Volgende InformatieBron vrijdag 19 maart 2021


