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Personalia 
We hebben leuk nieuws! Juf Daisy is bijna drie maanden zwanger van 
haar tweede kindje! We wensen haar een voorspoedige zwangerschap! 
Juf Daisy is in augustus uitgerekend. Dit betekent dat ze tussen de 
zomervakantie en kerstvakantie verlof heeft. We informeren u te zijner 
tijd over haar vervanging. 

 
Heropening en open huis woensdag 5 februari 

Wat een geweldige dag was 
het afgelopen woensdag! 
Een heerlijk zonnetje, een 
grote opkomst, gave 
goochelshows, grappige 
poppenkastvoorstellingen, 
leuke workshops muziek, 
knutselen en techniek, een prachtige Victoriaanse dame 
op stelten, een creatief schinkteam, een springkussen, 
een hapje en drankje, tromgeroffel, confetti, een toast 

én ook nog verwend met mooie cadeaus! Een mooiere kroon op onze verbouwingsperiode hadden 
we ons niet kunnen wensen! Iedereen die hier aan heeft bijgedragen super bedankt! 

 

Voorleeswedstrijd 

Op woensdag 5 februari was ook de voorleeswedstrijd in de Brede Bossche School De Haren. Het was 
in de theaterzaal van de school. Na even wachten, begon de wedstrijd. Elin uit onze groep was als 
één van de laatsten aan de beurt. Er was veel goede concurrentie. Toen iedereen was geweest, was 
er een kwartiertje pauze. Toen kregen we een snoepje en wat drinken. In die tijd was de jury aan het 
overleggen. Toen de pauze voorbij was, kwam de ontknoping. Elin ging door!!!! Ze is samen met een 
andere jongen door naar de Bossche finale op 19 februari. 
Floris, Lisa, Niels en Aniek uit groep 7. 

 
Gefeliciteerd Elin en heel veel succes de 19e! 

 
 



Spaaropbrengst KiKa 
We hebben weer in alle klassen de KiKa-spaarvarkentjes geleegd. De totale opbrengst van januari 
was € 370,16. De duidelijke winnaar was opnieuw groep 8, deze keer met € 313,05! Een nieuwe 
recordopbrengst, omdat groep 8 in januari niet alleen gespaard heeft, maar ook de autowasactie 
organiseerde. Weer top gedaan kanjers! Groep 4 eindigde als tweede met € 17 en groep 5 als derde 
met € 14,50. Spaart u ook deze maand weer mee voor KiKa? Bedankt alvast!  
 

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren 
De komende twee weken gaan alle groepen werken aan het thema ‘Emoties herkennen en 
erkennen’.  

 
Vrijdag 21 februari carnavalsviering  
Het is weer bijna zover: vrijdag 21 februari vieren we carnaval! We gaan dit jaar allerlei activiteiten in 
school doen. Ook komt er tussen 08.33 uur en 08.55 uur een carnavalsband op bezoek! Zij komen op 
het schoolplein muziek maken. Ook ouders zijn dan welkom om lekker mee te hossen! 
 
De kinderen mogen de 21e natuurlijk allemaal verkleed komen! Het is de bedoeling dat ze tussen 
8.20 uur en 8.30 uur eerst (met de jas aan) naar de klas komen. Daarna gaan we samen naar buiten 
om met u mee te hossen op de muziek van de carnavalsband. 
We vragen u vriendelijk om uw kinderen geen vechtspeelgoed, spuitserpentine en confetti mee te 
geven; gewone serpentine mag wel.  
Ook vragen we u uw kind(eren), net als anders, fruit of groente en drinken mee te geven. De 
kinderen krijgen in de loop van de ochtend ook nog wat kleins van de ouderraad. 
 
Om alvast in de stemming te komen, mogen de kinderen in de dagen vóór de carnavalsviering 
‘bijzonder uitgedost’ naar school komen: 

 maandag 17 februari is ‘Oeteldonkse-kleuren-dag’: de kinderen mogen allemaal iets aantrekken 
in één van de Oeteldonkse kleuren (rood, wit, geel) 

 dinsdag 18 februari is ‘Pyjamadag’: de kinderen mogen deze dag in hun pyjama of onesie naar 
school komen 

 woensdag 19 februari is ‘Doe-raar-met- je-haar-dag: wees creatief en laat uw kind(eren) met een 
mooi kapsel naar school komen! 

 donderdag 20 februari is ‘Binnenstebuiten-dag’: de kinderen mogen deze dag allemaal één of 
meerdere kledingstukken binnenstebuiten aantrekken (voor de niet-carnavalvierders: het 
carnavalsthema van Den Bosch is dit jaar ‘Oeteldonk, binnenstebuiten’). 

 
Tot slot: we zoeken nog enkele schminkouders die vrijdag de 21e tussen 10.30 uur en 12.00 uur 
kinderen willen schminken. We hebben schmink op school. Mocht u zin en tijd hebben, wilt u dan 
een berichtje sturen aan juf Pien? Dit kan via Schoudercom of via p.vorstenbosch@bsdebron.nl. 
 
We gaan er een gezellige dag (of eigenlijk een hele week) van maken! 

 
Schoollied & Lipdub 
Zoals u tijdens de heropening heeft kunnen horen, hebben we een heel mooi schoollied. Dit is 
geschreven door juf Ineke. Echt gaaf, juf Ineke super bedankt hiervoor! 
Ook heeft u woensdag kunnen zien, dat we een prachtige lipdub hebben gemaakt (een videofilmpje 
dat lipsynchronisatie en audio dubbing combineert). Dit hebben we gedaan op initiatief van de 
leerlingenraad, onder begeleiding van juf Pien. Angela, de moeder van Ruben en Benjamin, heeft met 
een speciale camerahouder het filmpje gemaakt. Marco, de vader van Floris en Sjors, heeft het 
zingen van het schoollied opgenomen en vervolgens deze opname onder het filmpje geplakt. Angela 
en Marco, ook jullie super bedankt! We zouden de lipdub heel graag binnenkort op onze website 
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zetten. Daarom gaan we binnenkort de ouders die eerder geen toestemming hebben gegeven dat 
hun kind op de website te zien is individueel benaderen.  
 

Veilig brengen en halen 
Om de veiligheid voor de kinderen in het verkeer zo groot mogelijk te maken, is het nodig dat 
iedereen zich aan de verkeersregels houdt en met elkaar rekening houdt. Dit telt niet alleen voor de 
kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers. Helaas gebeurt dit niet altijd, bewust of 
onbewust. Hierdoor ergeren we ons in het verkeer regelmatig aan elkaar en ontstaan er gevaarlijke 
situaties. Zo vallen kinderen achter of tussen geparkeerde auto’s niet op. Hierdoor lopen ze bij het 
oversteken groot gevaar. Bovendien hebben ze zelf veel te weinig zicht op naderend verkeer als ze 
tussen geparkeerde auto’s door moeten lopen. Daarnaast hebben kinderen tot tien jaar, vooral 
tijdens het spelen, te weinig oog voor het overige verkeer.  
 
Helaas staan er ‘s ochtends bij het brengen van de kinderen en ’s middags bij het halen van de 
kinderen te veel ouders, verzorgers, grootouders en anderen verkeerd geparkeerd. Ze staan op de 
stoep, vóór een parkeervak, onterecht op een mindervalideplaats of laten een kind midden op de 
weg uit de auto stappen. Dit is niet veilig! Gelukkig is er bij het Kinderspeelkasteel en De Schans 
voldoende parkeerplek. We vragen u daarom daar te parkeren en het laatste stuk naar school te 
lopen. Nóg liever zien we dat u, als dat mogelijk is, uw kind(eren) lopend of fietsend naar school 
brengt.  
 
We hopen door het bovenstaande rondom school een veilige verkeerssituatie te creëren. Mogen we 
op uw medewerking rekenen? Bedankt alvast! 

 
Districtskampioenschap schaken voor Basisscholen  
Op woensdag 4 maart houdt KC ’t Schrijverke, in samenwerking met schaakvereniging HMC,  
weer het jaarlijkse regionale schaaktoernooi voor basisscholen uit de regio ’s-Hertogenbosch. Alle 
basisscholen uit het district mogen met één of meer teams deelnemen.  
Het winnende team wordt kampioen van het district ‘s-Hertogenbosch 2020 en mag meedoen aan 
het Brabantse Schoolschaakkampioenschap. Dit wordt gehouden op zondag 22 maart 2020 in 
Oosterhout. Ook de teams die op plaats 2 en 3 eindigen mogen aan de Brabantse 
Schoolschaakkampioenschappen meedoen.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per team en dient op de toernooidag bij de aanmelding van het 
ingeschreven team betaald te worden.  
Kinderen die willen meedoen, kunnen zich tot en met donderdag 20 februari via Schoudercom of 
n.deboer@bsdebron.nl opgeven bij juf Nicolle. Dan bekijkt zij of er zich voldoende kinderen hebben 
aangemeld om een Bronteam te formeren. Zo ja, dan regelt zij ook de verdere inschrijving. 
 

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

Hartige traktatie met La Vache qui rit 
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Wat heeft u nodig: 

 La Vache qui rit 

 volkoren ronde toastjes 

 paprika  

 worst 

 bieslook 

 rozijntjes of cranberry’s 
 

Hoe maakt u het: 

 leg het kaasje op het toastje 

 snijd de groenten en/of worst op maat voor de mondjes en oren 

 leg de rozijntjes of cranberry’s er als oogjes bovenop  

 knip de bieslook in stukjes en steek die er als snorharen in. 
 

 

Volgende InformatieBron vrijdag 21 februari 2020 
 


