9 juli 2021

Personalia
Zoals we u al eerder hebben laten weten, nemen we aan het eind van dit schooljaar afscheid van juf
Daisy, meester Mark en meester Wido. Inmiddels heeft ook juf Angela laten weten dat zij ons gaat
verlaten. Juf Angela heeft maar liefst 29 jaar op De Bron gewerkt. Zij werkte de laatste jaren nog
maar één dag bij ons en was daarnaast werkzaam op het Mobiel Ontwikkel Lab (MOL). Zij gaat zich
nu helemaal op techniek storten. We wensen haar heel veel succes met haar techniekactiviteiten en
bedanken haar voor haar fantastische jarenlange inzet op De Bron! Onderstaand een kort
afscheidswoord van juf Angela
Beste ouders en kinderen van De Bron,
Na heel wat jaren op De Bron te hebben gewerkt, ga ik nu mijn vertrouwde school
verlaten. Ik ga me richten op techniek. Daar ligt mijn grote passie. Op vrijdag werk ik al
voor MOL073, een uitleensysteem voor technische materialen voor
Bossche basisscholen. En nu ga ik op De Bossche Vakschool ook
lesbrieven voor techniek ontwikkelen. Ik heb altijd erg fijn gewerkt op De Bron en ik kon
er ook veel creativiteit kwijt. Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik wil
iedereen het allerbeste toewensen!
Liefs,
Angela
U kunt als volgt van de vertrekkende teamleden afscheid nemen:
● van meester Mark op vrijdag 16 juli tussen 12.30 uur en 13.00 uur op het speelplein
● van juf Daisy op vrijdag 23 juli tussen 12.30 uur en 13.00 uur op het speelplein.
Juf Angela stelt een berichtje via Schoudercom zeer op prijs!
Onze muziekdocent meester Wido heeft weinig oudercontacten gehad. Daarom nemen we van hem
alleen als team afscheid.

Personalia nieuwe schooljaar
We zijn blij dat we alle vacatureruimtes hebben kunnen invullen!
Voor groep 1/2a hebben we voor de maandag en dinsdag een echte kleuterjuf aangenomen! We
kunnen u, vanwege de communicatie over de formatie door haar huidige school, helaas pas
aanstaande dinsdag via Schoudercom laten weten wie dit is. Zij gaat samen met juf Inge B. groep 1/2a
draaien. Hiernaast gaat zij op vrijdag groep 1/2b draaien.
Juf Christa zal op woensdag, ter vervanging van juf Angela, groep 5 draaien. Hier zijn we blij mee!
Ook zijn we blij dat we twee leerkrachten voor groep 8 hebben gevonden! Juf Marion gaat op
maandag en dinsdag de groep draaien en juf Angeline op woensdag, donderdag en vrijdag. Hiernaast
is juf Angeline er ook op maandag voor het begeleiden van bovenbouwkinderen, overnemen van
andere groepen en voor ICT-werkzaamheden.

Verder zijn we blij dat we juf Marga hebben kunnen aannemen. Juf Marga liep al stage op De Bron en
komt nu na de zomervakantie bij ons als onderwijsassistente werken. Hiernaast doet zij de PABOopleiding ‘Versneld voor de klas’. Vanaf februari ‘22 gaat juf Marga les geven aan de instroomgroep.
Last, but not least, hebben we juf Isabel aangenomen als onderwijsassistente. Zij heeft stage gelopen
bij de kleuters van juf Daisy en juf Erna en heeft haar diploma gehaald!
Onderstaand stellen onze nieuwe aanwinsten zich aan u voor, behalve onze nieuwe kleuterjuf. Zij stelt
zich aanstaande dinsdag via Schoudercom aan u voor.
Juf Angeline, groep 8

Lieve ouders, verzorgers en kinderen van De Bron,
Ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Angeline van Dijk en ik
woon samen met mijn partner en twee dochters in ’s-Hertogenbosch.
In mijn vrije tijd geniet ik ervan om in de tuin te werken, films te kijken
of met mijn kinderen in de bakfiets op avontuur te gaan.
Ik ben sinds 2002 werkzaam in het basisonderwijs. In de afgelopen 19
jaar heb ik lesgegeven aan alle leerjaren van de basisschool, maar
mijn hart ligt in de midden- en bovenbouw. De afgelopen acht jaar heb
ik met veel plezier in Vlijmen gewerkt en nu ga ik met veel
enthousiasme op De Bron beginnen.
Na de zomervakantie zal ik 4 dagen werkzaam zijn, waarvan drie dagen in groep 8 en één dag ter
begeleiding van de bovenbouwkinderen en voor ICT-werkzaamheden. Ik heb er veel zin in, want
niets is zo mooi als een dag afsluiten met een groep, waarin we hebben geleerd en gelachen!
Tot zien op De Bron!
Hartelijke groet,
Angeline
Juf Marion, groep 8
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Marion van Bergem en ben 41 jaar.
Komend schooljaar (en hopelijk nog veel langer) zal ik werkzaam zijn als
leerkracht in groep 8. Ik ben al bijna 19 jaar leerkracht en ik heb in alle groepen
ervaring. Ik woon in Zaltbommel, ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Mauro
is de oudste, hij gaat naar groep 7, de middelste is Lucca, hij gaat naar groep 5
en de jongste is Naomi, zij gaat naar groep 4. Verder wonen er ook nog twee
katten bij ons (en op het moment veel te veel wandelende takken). Ik houd van
lezen, winkelen, erop uit gaan en creatief bezig zijn en dan vergeet ik vast nog
meer dingen die ik kan opnoemen. Ik heb erg veel zin om er volgend jaar met
groep 8 een mooi jaar van te gaan maken!
Juf Marga, onderwijsassistente en instroomgroep
Hoi,
Mijn naam is Marga Knots. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen jullie mij op
maandag en vrijdag als onderwijsassistente tegenkomen. Voor een aantal
kinderen (en ouders) ben ik geen onbekende meer, want ik heb het afgelopen
jaar stage gelopen in groep 1/2b en 5.
Ik heb vorig jaar, na 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, de knoop
doorgehakt en de keuze voor het onderwijs gemaakt. Op dit moment heb ik
het eerste jaar van de deeltijd-PABO afgerond. Ik ben heel blij dat ik op deze
manier mijn studie en werk kan combineren en veel ervaring op kan doen.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 10 en 8 jaar oud. Ik woon in Oss
en vind het, naast mijn drukke studie, leuk om met mijn gezin op pad te gaan, boeken te lezen, te

koken en eten met vrienden en, wanneer ik er de tijd voor heb, yoga te beoefenen. Kortom, een bezig
bijtje dat niet veel stilzit.
Ik heb er veel zin in en hopelijk zien we elkaar na de vakantie!
Juf Isabel, onderwijsassistente
Hallo beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van De Bron,
Mijn naam is Isabel Stuiver, ik ben 19 jaar en net afgestudeerd als
onderwijsassistente. Na net afscheid te hebben genomen van De Bron,
kom ik weer terug!
In het afgelopen anderhalf jaar hebben veel kinderen mij al wel eens in
school zien rondlopen, vooral bij de onderbouw. Ik liep op maandag en
dinsdag stage bij groep 1/2a, voor de opleiding onderwijsassistent.
Nu ik mijn diploma heb gehaald, ga ik met veel plezier vanaf 1
september op De Bron als onderwijsassistente starten. Ik ben er op
woensdag en vrijdag.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en ik zie jullie met veel plezier volgend schooljaar weer!

Bestellen portret- en groepsfoto’s
Vorige week hebben alle kinderen een brief mee naar huis gekregen om de door schoolfotograaf
Angela Haas van Angela Haas Fotografie gemaakte foto's te kunnen bestellen. Denkt u eraan om uw
bestellingen tijdig te plaatsen?! Mocht u nog vragen hebben over het bestellen, dan kunt u terecht bij
Angela Haas, bereikbaar via 06 - 11 19 83 46 en info@angelahaas.nl.

Opbrengst batterijen
We hebben laatst weer meer dan een volle ton batterijen bij Stibat kunnen inleveren. Hier hebben
we € 72,25 mee verdiend. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
We krijgen dit bedrag in januari of februari 2022 uitbetaald. Het gaat dan naar het nieuwe goede
doel dat de leerlingenraad volgend schooljaar kiest.

Opbrengst Wereld Natuur Fonds (WNF)
We hebben eind juni weer in alle groepen de spaarvarkentjes geleegd. Deze keer was de totale
opbrengst € 35,95. Groep 3 won de wisselbokaal, omdat zij met een bedrag van € 20,05 het meest
gespaard hadden. Top gedaan groep 3!
We gaan de varkentjes op vrijdag 23 juli voor de laatste keer dit schooljaar legen. Spaart u ook in de
laatste weken nog met ons mee? Bedankt alvast!

Rapporten
Vandaag heeft u het rapport van uw kind(eren) ontvangen. We wensen u heel veel leesplezier!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De kinderen van de onderbouw gaan de laatste twee weken werken aan het thema ‘groei zichtbaar
maken’. De bovenbouwkinderen hebben als thema ‘groei van de groep zichtbaar maken’.

Uitzwaaien groep 8
Het is inmiddels traditie dat we groep 8 op hun laatste vrijdag met de hele school uitzwaaien. Dat
gaan we nu ook doen, maar vanwege Corona wel anders dan anders. We doen het als volgt.
● Deze keer mogen alleen de ouders van groep 8 het speelplein op. We markeren op het plein 25
plekken, voor de ouders van elk kind één. We vragen de ouders van groep 8 vriendelijk op één
van deze plekken te gaan staan, daar tot het eind te blijven en na afloop met 1,5 meter afstand
tot andere volwassenen het speelplein te verlaten.
● We gooien deze keer de kinderen niet de school uit; de kinderen springen, rollen of duiken zelf

de school uit.
● Juf Nicolle maakt van dit moment van elk kind een foto. Die foto’s publiceren we in de week
van 19 juli op Schoudercom. Het is dus niet de bedoeling dat ouders zelf naar voren komen om
een foto te maken.
Ook oma’s en opa’s en andere ouders zijn welkom om groep 8 uit te zwaaien, maar zij mogen dit
alleen vanachter het hek doen, op 1,5 meter afstand van andere volwassenen. We rekenen op uw
begrip voor de aanpassingen en gaan er samen met u een mooi, feestelijk afscheid van maken! We
nodigen u van harte uit om vrijdag 16 juli uiterlijk om 12.10 uur aanwezig te zijn. Noteert u het
alvast in uw agenda?

Geen bedankochtend
We hebben besloten om de bedankochtend van woensdag 21 juli niet te laten doorgaan. We vinden
het nu niet verantwoord om voor hulpouders en overblijfkrachten een bijeenkomst in het speellokaal
te organiseren, ook al gaat het dit jaar vanwege corona om een veel kleinere groep dan anders.
Omdat we alle hulp van het afgelopen jaar natuurlijk wel enorm waarderen, ontvangt u in de laatste
schoolweek een digitaal bedankje en een bedankje via uw oudste kind.

Verhoging TSO-tarief
Het overblijftarief bedraagt al heel lang € 1,25 per keer, inclusief gekoelde melk. Dit is al een aantal
jaren te weinig om het overblijven kostendekkend van te kunnen financieren. Dit was tot nu toe geen
probleem, omdat we konden interen op een eerder, mede door overheidsfinanciering, opgebouwd
eigen vermogen. Dit eigen vermogen is echter inmiddels aardig verdampt, mede omdat de
overblijfkrachten sinds 1 januari 2020 een hogere vrijwilligersvergoeding ontvangen. Per deze datum
is de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 4,50 per uur naar € 5,= per uur.
Daarom zijn we de overblijfkrachten met ingang van 1 januari 2020 in plaats van een vergoeding van
€ 9,= per keer een (marktconforme) vergoeding van € 10,= per keer gaan betalen. In dit bedrag is ook
een vergoeding voor reis-, overleg- en opleidingstijd meegenomen.
Het bovenstaande maakt dat met ingang van het nieuwe schooljaar een tariefsverhoging nodig is. De
Medezeggenschapsraad (MR) heeft deze week besloten om het tarief per 6 september 2021 te
verhogen naar € 1,50 per keer en per 5 september 2022 naar € 1,75 per keer. Een verhoging in twee
stappen, omdat u dan niet in één keer met een hele grote verhoging te maken krijgen én het
financieel mogelijk is.
We verwachten het uiteindelijke nieuwe tarief van € 1,75 minimaal vijf jaar te kunnen blijven
hanteren. Zonder de tariefsverhoging naar € 1,75 is er onvoldoende ruimte om weer opnieuw een
reserve op te bouwen om tegenvallers op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten om nieuwe
overblijfkrachten te werven, extra scholingskosten om nieuwe overblijfkrachten te scholen of het
incidenteel inhuren van professionele krachten om bezetting te garanderen.
We vinden een tarief van € 1,75 per keer alleszins redelijk, omdat het landelijk gemiddelde op dit
moment € 2,= à € 2,25 bedraagt (bron Ed van Veen, TSO-cursusleider en oprichter van
TSO-voorbeeldschool). We hopen dat u begrip heeft voor de tariefsverhoging!

Aanmelding TSO 2021/2022
We gaan er vooralsnog van uit dat we in het nieuwe schooljaar weer onze gebruikelijke schooltijden
kunnen gaan hanteren. Vandaar dat we u, zoals elk jaar rond deze tijd, de mogelijkheid bieden om
uw kind(eren) voor de tussenschoolse opvang (TSO) aan te melden.
Gaat uw kind komend schooljaar gebruik maken van de TSO? Dan vragen we u vriendelijk om
uw kind hiervoor aan te melden, óók als uw kind maar af en toe overblijft en nog een
strippenkaart heeft.

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 volgend jaar gaan overblijven, vragen we u vriendelijk de link
meerdere malen te gebruiken. Het is voor onze administratie belangrijk dat we voor elk kind apart
een aanmelding ontvangen.
Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de
vragen helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.
U ontvangt na het verzenden van uw formulieren automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.
We vragen u het formulier uiterlijk vrijdag 16 juli in te vullen en te versturen.
U kunt hier klikken voor het TSO-aanmeldingsformulier.

Aanmelding hulpouderschap 2021/2022
We gaan er vooralsnog van uit dat in het nieuwe schooljaar op enig moment ook weer (beperkt)
ouders de school in mogen. Vandaar dat we u, zoals elk jaar rond deze tijd, vragen om aan te geven
of u volgend schooljaar als hulpouder beschikbaar bent.
We hebben afgelopen weken bekeken bij welke activiteiten we volgend jaar uw hulp weer goed
kunnen gebruiken. Want u bent onmisbaar voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons
onderwijs! Vandaar dus dat we u vragen om komend jaar (weer) hulpouder te worden en door te
geven voor welke ondersteunende activiteiten u beschikbaar bent.
U kunt u opgeven door op onderstaande link naar het hulpouderformulier te klikken. Dan vindt
u eerst algemene informatie over het hulpouderschap en dan het aanmeldingsformulier.
Als u én uw partner (én/of oma of opa) volgend jaar hulp(groot)ouder willen worden, vragen we u
vriendelijk allemaal individueel de link te gebruiken (dus bijv. moeder én vader of moeder én opa).
Dan weten we precies op wie we volgend jaar kunnen rekenen en hoe degene bereikbaar is.
Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als we
het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de
vragen helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.
U ontvangt na het verzenden van uw formulier automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.
We vragen u het formulier uiterlijk vrijdag 16 juli in te vullen en te versturen.
U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier.

Nieuwe praktische schoolgids/kalender
In de laatste schoolweek ontvangt u via uw oudste kind weer de nieuwe praktische schoolgids,

met daarin de volledige kalender voor het nieuwe schooljaar.

Nieuwe bidons en doppen
We gaan bij Brabant Water voor alle groep 2/3-kinderen en alle zij-instromers een bidon bestellen.
Ook bestellen we voor alle andere kinderen vanaf groep 4 die hun bidon gebruiken een nieuwe dop.
Brabant Water en De Bron delen de kosten hiervan.
Mocht uw kind de eerder door Brabant Water en De Bron gefinancierde bidon zijn kwijtgeraakt en
graag een nieuwe willen, dan kunt u dit tot en met aanstaande dinsdag 13 juli via Schoudercom
doorgeven aan juf Nicolle. Dan zorgt zij dat uw kind een nieuwe bidon krijgt. De hieraan verbonden
kosten bedragen € 1,50, de resterende kosten betaalt Brabant Water.

Nog steeds overblijfkrachten gezocht!
We hebben voor het nieuwe schooljaar helaas nog steeds te weinig vaste overblijfkrachten en we
hebben ook nog een tekort aan invaloverblijfkrachten.
We zoeken nog een tweede overblijfkracht voor
● de maandag, dinsdag en donderdag in groep 1/2a
● de dinsdag in groep 4
● de dinsdag in groep 8.
Hiernaast zoeken we nieuwe mensen, die de vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d.
kunnen vervangen. Voor alle personen die we zoeken geldt: 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 vijf 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 nieuwe coördinator dagelijkse gang van zaken
TSO, Romana Mulder. Romana is bereikbaar via roompie42@gmail.com en via 06 - 84 72 84 17.

Ook nog steeds gezocht: nieuwe tuinierouder(s)
We zijn ook nog steeds 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 even 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!

Gezonde lekkernij
Deze keer de tip om een keer gezonde havermoutcakejes te bakken. Ze zijn erg lekker!
Havermoutcakejes

Wat heeft u nodig?
● 25 gram havermout
● 1 banaan
● 2 eieren
● 125 ml melk
● 1 zakje bakpoeder
● 2 theelepels kaneel
● 1 eetlepel honing
● snufje zout
● eventueel rozijnen, walnoten, lijnzaad o.i.d.
● cupcake vormpjes
Hoe maakt u het?
● verwarm de oven op 190 graden
● meng alle ingrediënten met een staafmixer (behalve de rozijnen, de walnoten, het lijnzaad o.i.d.)
● voeg eventueel de rozijnen, de walnoten, het lijnzaad o.i.d. toe
● vul de cupcake vormpjes
● bak de cakejes in 30 minuten gaar.

NIEUWS VAN BUITEN
Schola Cantorum
Bijgevoegd vindt u een flyer met informatie over het koor de Schola Cantorum. Hierin vindt u
informatie over het koor en de mogelijkheden voor een proefles, speciaal voor de leerlingen uit de
groepen 3, 4 en 5.

Volgende nieuwsbrief vrijdag 23 juli 2021

