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Leerlingen 
We hebben er weer twee nieuwe leerlingen bij! Vince Donk startte vorige week in groep 1/2a van juf 
Daisy en juf Erna en Thando Tak begon afgelopen week in groep 1/2b van juf Elisabeth en juf Ineke. 
Allebei veel plezier bij ons op school! 

 
De Bron is gezond! 

Wij hebben opnieuw voor drie jaar het vignet Gezonde School behaald! 
Hiermee kunnen we aan iedereen blijven laten zien dat onze school 
voldoet aan door deskundigen opgestelde kwaliteitscriteria. Hier zijn we 
supertrots op! 
 
De Bron heeft speciale aandacht voor het thema Bewegen en sport. 
Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in: twee 
bewegingslessen per week (vanaf groep 3 door een ervaren 
vakleerkracht), extra lessen door gespecialiseerde en professionele 
gastdocenten, een jaarlijkse sportdag, een uitdagende speelomgeving, 
deelname aan verschillende wijk- en stedelijke sporttoernooien en het 
actief stimuleren van het naar school lopen en fietsen.  
 
We hebben op dit moment ook nog een aanvraag voor het thema 
Voeding lopen. 
 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

Extra sportactiviteiten op de Bron 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 zijn in de afgelopen weken naar Flik-Flak geweest voor een 
turnles. De kinderen waren erg enthousiast en hebben weer veel nieuwe dingen geleerd.  
 

Carnaval  
Het is weer bijna zover: vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school! De kinderen mogen dan 
verkleed naar school komen. Dit jaar gaan we samen een optocht lopen (als het weer dit toelaat). 
Ook komt er ’s ochtends een carnavalsband langs.  
De kinderen gaan vooraf op school voor de optocht knutselen. De route van de optocht volgt in de 
volgende nieuwsbrief, zodat u allen vrijdag 1 maart kunt komen kijken!  
We vragen u vriendelijk om uw kinderen voor de carnavalsviering geen vechtspeelgoed, 
spuitserpentine en confetti mee te geven; gewone serpentine mag wel.  
De kinderen krijgen deze feestelijke ochtend een tussendoortje en wat drinken van de ouderraad. 
We gaan er een gezellige ochtend van maken! 
 

 
 

http://www.gezondeschool.nl/


Schoolzwemfestijn 
Op vrijdag 8 maart (de laatste vrijdag van de voorjaarsvakantie) is bij Combibad Kwekkelstijn in 
Rosmalen weer het Schoolzwemfestijn. Kwekkelstijn organiseert dit in samenwerking met 
zwemvereniging De Treffers. Het Schoolzwemfestijn is voor kinderen uit de groepen 5 en 6, die 
minimaal een B-diploma hebben. Ze gaan zwemmen voor het goede doel Only friends. Only friends 
maakt sporten mogelijk voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte en kinderen en 
jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De kosten zijn € 1,00 per kind. Alle 
deelnemers krijgen aan het eind van de dag een oorkonde en een verassing van ´S-PORT! Kinderen 
die mee willen doen kunnen zich tot maandag 18 februari opgeven bij juf Abke.  
 

CliniClown op bezoek 
We hadden afgelopen woensdag de eer CliniClown Moon te mogen ontvangen! Dit was bijzonder 

omdat Moon normaal op bezoek gaat bij zieke en gehandicapte 
kinderen en mensen met dementie. Moon was er om een cheque 
met een opbrengst 
van maar liefst  
€ 966,76 in 
ontvangst te nemen. 
De kinderen 
verzamelden dit 
bedrag door tijdens 
de kerstmarkt 
prachtige zelf-
gemaakte knutsels 
en heerlijke lekkernijen te verkopen. Ook hielden we een loterij voor 
de CliniClowns. Petje af voor al onze kanjers die samen dit mooie 
bedrag voor de CliniClowns verzamelden!  

 

Sjors sportief & creatief 
Alle kinderen krijgen in de week van 18 februari weer een nieuw Sjors sportief & creatief boekje van 
ons mee. Bekijk het boekje goed, want het staat vol met leuke activiteiten, die ideaal zijn om uw 
kind(eren) te laten proeven van verschillende sporten en creatieve lessen zoals zangles. 

 
WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe 

Elk jaar in maart wordt in ruim 55 
landen de W4Kangoeroe reken- en 
wiskundewedstrijd gehouden. Dit is 
een wedstrijd voor alle leerlingen uit 
groep 3 t/m 8 van de basisschool en 
klas 1 t/m 6 van het voortgezet 

onderwijs. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFun 
(groep 3 & 4), wizKID (groep 5 & 6), wizSMART (groep 7 & 8), wizBRAIN en wizPROF. De 
deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal doen er wereldwijd meer dan 6,5 
miljoen leerlingen aan de W4Kangoeroewedstrijd mee! 
 
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen en jongeren te laten 
ervaren dat rekenen en wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor 
iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen en jongeren hebben een 
gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. En 
wat is er leuker dan te laten zien wat je kunt! Bovendien kunnen de 
kinderen en jongeren nog prijzen winnen ook! Alle kinderen van groep 
3 tot en met 8 mogen meedoen.  



 
Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op donderdag 21 maart. De kosten bedragen € 3 per deelnemer en 
€ 5 per duo. De Bron betaalt de helft als uw kind meedoet. Aanmelden kan t/m maandag 18 februari 
bij de eigen leerkracht, door de overhandiging van een envelop met daarin € 1,50 voor individuele 
deelnemers en  2,50 voor een duo. 
 
Er moeten minimaal tien deelnemers zijn om als school te mogen meedoen. Dus we hopen op minimaal 

tien deelnemers!  

 
Kijk voor meer informatie op www.w4kangoeroe.nl. 
 

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

weer een tip. 

Perenmannetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit heeft u nodig:  

 peren 

 plakoogjes 

 snoepgebitjes of snoeplippen 

 glazuur om de mondjes mee vast te plakken 

 bakjes of bekers waar de peren in kunnen staan 

 eventueel nog spekjes voor bovenop. 
 
Zo maakt u het: 

 maak de peren schoon en droog 

 plak de oogjes erop 

 plak de mondjes vast met glazuur 

 zet de peren in de bakjes of bekers 

 doe er eventueel nog een spekje bovenop.  
 
 

NIEUWS VAN BUITEN 
 

Stevig in je schoenen, maak kennis met  Rots en Water! 
Op 13 maart en 1 april kunnen kinderen van 7 tot 13 jaar met deze succesvolle weerbaarheids- 
methode kennismaken. Bij Rots en Water oefenen kinderen op een actieve, fysieke manier met 

http://www.w4kangoeroe.nl/


sociale vaardigheden. 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 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. De groepen worden steeds 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 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. 
 
 

Volgende InformatieBron vrijdag 22 februari 2019 
 

http://www.steviginjeschoenen.nu/

