
zo 04 Vakantie zo 11 Vakantie zo 18 Vakantie zo 25 

ma 05 Vakantie ma 12 Vakantie ma 19 1e schooldag,

08.30-09.00 uur weerzien

met koffie en thee voor

ouders, 13.15 uur opening

schooljaar

ma 26 Start startgesprekken

groep 2 t/m 8, met kind

di 06 Vakantie di 13  Vakantie di 20 di 27 Mad Science Show

wo 07 Vakantie wo 14 Vakantie wo 21 wo 28 

do 01 Vakantie do 08 Vakantie do 15 Vakantie do 22 do 29 

vr 02 Vakantie vr 09 Vakantie vr 16 Vakantie vr 23 vr 30 Nieuwsbrief

za 03 Vakantie za 10 Vakantie za 17 Vakantie za 24 za 31

Augustus 2019
Tips Ouders van Waarde: 

Ook ritmisch bewegen is 

goed voor de ontwikkeling 

van kinderen. Dansen 

combineert ritmisch 

bewegen en muziek en 

stimuleert de verbindingen 

tussen de hersenhelften.

Dansles is leuk, maar thuis 

met elkaar swingen op je 

lievelingsmuziek is ook 

genieten!

Maak zelf muziek-

instrumenten: verschillende 

maten blikken om te 

trommelen of 

aluminiumfolie over een 

kam en daarop neuriën.                                                          



zo 01 zo 08 zo 15 zo 22 zo 29

ma 02 ma 09 ma 16 ma 23 ma 30

di 03 di 10 di 17 di 24 Schoolreisje groep 1

t/m 7

wo 04 wo 11 Studiedag, kinderen

vrij

wo 18 wo 25 Kinderpostzegels

do 05 do 12 do 19 do 26

vr 06 Speelgoedmarkt

Kindcentrum

vr 13 Einde startgesprekken

groep 2 t/m 8, nieuwsbrief

vr 20 vr 27 Voetbaltoernooi groep

6 en 7, nieuwsbrief

za 07 za 14 za 21 za 28

September 2019
Tips De Bron: 

Denkt u eraan om uw 

bijdrage voor het 

schoolreisje tijdig te 

betalen? Storten kan op 

girorekening NL 43 INGB 

0007 7979 49 t.n.v. 

Oudervereniging De Bron 

onder vermelding van 

schoolreis en de klas van 

uw kind(eren). 

Ingeval van onvoldoende 

financiele draagkracht kunt 

u de stichting Leergeld Den 

Bosch verzoeken uw 

bijdrage te betalen (zie 

www.leergeld.nl).

Tips De Bron:

Zorg dat uw kind op tijd op 

school is zodat hij/zij rustig 

de jas kan ophangen en de 

tas kan uitpakken en de 

leerkracht op tijd met de les 

kan beginnen.

Het is voor het overzicht 

van de onderbouw-

leerkrachten fijn als u uw 

kind(eren) buiten, áchter de 

zandbak, opwacht.

Om u in geval van 

calamiteiten te kunnen 

bereiken is het van belang 

om altijd over uw actuele 

gegevens te beschikken. 

Geef veranderingen daarom 

tijdig door.



zo 06 zo 13 Vakantie zo 20 Vakantie zo 27

ma 07 Start kindgesprekken

groep 1, met kind,

jaarvergadering OR/MR

ma 14 Vakantie ma 21 ma 28 

di 01 Poetsavond di 08 di 15 Vakantie di 22 di 29

wo 02 Opening

Kinderboekenweek

wo 09 Afsluiting

Kinderboekenweek

wo 16 Vakantie wo 23 wo 30

do 03 do 10 do 17 Vakantie do 24 do 31

vr 04 vr 11 Einde kindgesprekken

groep 1, nieuwsbrief

vr 18 Vakantie vr 25 

za 05 za 12 Vakantie za 19 Vakantie za 26 

Oktober 2019
Tips Ouders van Waarde: 

Als uw kind iets wil, vraag 

dan door naar de 

argumenten waarom. 

Ergens voor kiezen betekent 

ook de gevolgen van je 

keuze accepteren. 

Het (jeugd)journaal biedt 

soms gelegenheid het 

politieke spel ‘begrijpelijk' 

aan de orde te stellen. Pak 

die kans!                     



zo 03 zo 10 zo 17 zo 24

ma 04 ma 11 ma 18 ma 25

di 05 di 12 di 19 di 26

wo 06 wo 13 wo 20 wo 27

do 07 do 14 do 21 do 28

vr 01 Nieuwsbrief vr 08 vr 15 Nieuwsbrief vr 22 vr 29 Nieuwsbrief

za 02 za 09 za 16 za 23 za 30

November 2019
Tips De Bron:  

We schoolgruiten in de 

kleine pauze, d.w.z. dat we 

alleen groente en fruit 

eten. Daarnaast zien we 

graag dat de kinderen in de 

kleine pauze water drinken.

Traktaties zien we het liefst 

klein en gezond, óók voor 

het team!  



zo 01 zo 08 zo 15 zo 22 Vakantie zo 29 Vakantie

ma 02 ma 09 ma 16 ma 23 Vakantie ma 30 Vakantie

di 03 di 10 di 17 di 24 Vakantie di 31 Vakantie

wo 04 wo 11 wo 18 wo 25 1e Kerstdag

do 05 Sinterklaas op school do 12 do 19 Om 12 uur vrij, 's

avonds kerstviering

do 26 2e Kerstdag

vr 06 Studiedag, kinderen

vrij

vr 13 Nieuwsbrief vr 20 Studiedag, kinderen

vrij

vr 27 Vakantie

za 07 za 14 za 21 Vakantie za 28 Vakantie

December 2019
Tips Ouders van Waarde:

Maak zelf een 

adventskalender met achter 

elk raampje een verhaaltje 

of activiteit die met de 

betekenis van kerst te 

maken heeft. 

Vertel de symbolische 

betekenis van de kerstboom 

(altijd groen, eeuwig leven), 

kaarsen (licht in de 

duisternis), kerstballen 

(vruchten) en kerststerren 

(wegwijzers naar het 

Kerstkind). 

Maak samen een 

adventskrans van klei of 

groen en steek elke 

adventszondag een extra 

kaars aan totdat met Kerst 

alle kaarsen branden. Een 

feest van licht!               



zo 05 Vakantie zo 12 zo 19 zo 26

ma 06 ma 13 ma 20 ma 27

di 07 di 14 di 21 di 28

wo 01 Vakantie wo 08 wo 15 wo 22 wo 29

do 02 Vakantie do 09 do 16 Poetsavond do 23 do 30

vr 03 Vakantie vr 10 Nieuwsbrief vr 17 vr 24 Nieuwsbrief vr 31 Rapport mee

za 04 Vakantie za 11 za 18 za 25

Januari 2020
Tips De Bron:

Nog niet de contributie voor 

de oudervereniging betaald? 

Wilt u dan alsnog het 

machtigingsformulier uit de 

folder invullen en in de OR-

brievenbus in het halletje 

deponeren?  U vindt de 

folder op www.bsdebron.nl 

en in één van de rode 

bakjes in het halletje.

Wilt u uw gezinscontributie 

liever storten? Dat kan op 

girorekening NL 43 INGB 

0007 7979 49 t.n.v. 

Oudervereniging De Bron 

onder vermelding van 

contributie 2019/2020 en de 

klas van uw kind(eren).

Ingeval van onvoldoende 

financiele draagkracht kunt 

u de stichting Leergeld Den 

Bosch verzoeken uw 

bijdrage te betalen (zie 

www.leergeld.nl).



zo 02 zo 09 zo 16 zo 23 Vakantie

ma 03 Start definitieve

adviesgesprekken groep 8

ma 10 ma 17 ma 24 Vakantie

di 04 di 11 di 18 di 25 Vakantie

wo 05 wo 12 wo 19 Opening creaproject wo 26 Vakantie

do 06 do 13 do 20 CITO-overzicht mee do 27 Vakantie

vr 07 Nieuwsbrief vr 14 Einde definitieve

adviesgesprekken groep 8

vr 21 Carnaval, nieuwsbrief vr 28 Vakantie

za 01 za 08 za 15 za 22 Vakantie za 29 Vakantie

Februari 2020
Tips Ouders van Waarde: 

Verzamel knutselspullen in 

een kist: toiletrollen, lapjes, 

behangresten, watten, 

kralen, knopen,  

inpakpapier, touw,  

tijdschriften etc.. 

Zelf sieraden maken: met 

verf en touw wordt 

macaroni een ketting, riem 

of armband. 

Veren van een oude boa 

plakt u op een papierstrook 

en voilà: een indianentooi. 

Aluminiumfolie over karton 

wordt een harnas (terwijl 

uw kind z’n eigen 

wapenschild tekent, snijdt u 

gaten voor hoofd en 

armen).      



zo 01 Vakantie zo 08 zo 15 zo 22 zo 29

ma 02 Start

voortgangsgesprekken groep

1 t/m 7, vanaf groep 4 met

kind

ma 09  ma 16 ma 23 ma 30

di 03 di 10 di 17 di 24 di 31

wo 04 wo 11 wo 18 Studiedag, kinderen 

vrij

wo 25

do 05 do 12 do 19 W4Kangoeroewedstrijd do 26 

vr 06 vr 13 Einde

voortgangsgesprekken groep

1 t/m 7, nieuwsbrief

vr 20 vr 27 Nieuwsbrief

za 07 za 14 za 21 za 28

Maart 2020
Tips De Bron: 

Ook als u eenvoudige 

vragen heeft over de 

opvoeding van uw kind kunt 

u gerust contact opnemen 

met de 

schoolmaatschappelijk 

werk(st)er.

Op school hanteren we in de 

omgang een aantal stappen. 

Vraag uw kind er eens naar. 

Denkt u er aan om uw kind 

de geleende boeken terug te 

laten brengen naar de 

schoolbieb?



zo 05 zo 12 1e Paasdag zo 19 Vakantie zo 26 Vakantie

ma 06 ma 13 2e Paasdag ma 20 Vakantie ma 27 Koningsdag

di 07 Poetsavond di 14 di 21 Vakantie di 28 Vakantie

wo 01 wo 08 wo 15 's Avonds afsluiting

creaproject

wo 22 Vakantie wo 29 Vakantie

do 02 Schriftelijk

verkeersexamen groep 7

do 09 do 16 Start school om 10.00 

uur, kinderen om 12

uur vrij

do 23 Vakantie do 30 Vakantie

vr 03 vr 10 Paasviering,

nieuwsbrief

vr 17 Koningsspelen vr 24 Vakantie

za 04 za 11 za 18 za 25 Vakantie

April 2020
Tips Ouders van Waarde: 

Bespreek gedragsregels 

voor communiceren op het 

web. Waar liggen grenzen?

Vertel uw kind welke 

privégegevens het niet mag 

uitwisselen en leg uit 

waarom.

Maak uw kind duidelijk dat 

het altijd bij u kan komen 

met vervelende berichten, 

pop-ups of andere 

problemen.



zo 03 Vakantie zo 10 zo 17 zo 24 zo 31 1e Pinksterdag

ma 04 Studiedag, kinderen

vrij

ma 11 ma 18 ma 25 

di 05 Bevrijdingsdag di 12 di 19 Techniekochtend di 26 

wo 06 wo 13 Schoolfotograaf wo 20 wo 27

do 07  Eindtoets groep 8,

praktisch verkeersexamen

groep 7

do 14 Schoolfotograaf do 21 Hemelvaart do 28 

vr 01 vr 08 Eindtoets groep 8,

nieuwsbrief

vr 15 vr 22 Vrij vr 29 Nieuwsbrief

za 02 Vakantie za 09 za 16 za 23 za 30

Tips De Bron: 

Denkt u eraan om uw 

bijdrage voor het kamp 

tijdig te betalen? Storten 

kan op girorekening NL 43 

INGB 0007 7979 49 t.n.v. 

Oudervereniging De Bron 

onder vermelding van kamp 

en de klas van uw 

kind(eren). 

Ingeval van onvoldoende 

financiele draagkracht kunt 

u de stichting Leergeld Den 

Bosch verzoeken uw 

bijdrage te betalen (zie 

www.leergeld.nl).

Mei 2020



zo 07 zo 14 zo 21 zo 28

ma 01 2e Pinksterdag ma 08 ma 15 Start facultatieve

voortgangsgesprekken

groep 1 t/m 6, vanaf groep 4

met kind, en voorlopige

adviesgesprekken groep 7

ma 22 Poetsavond ma 29

di 02 Avondvierdaagse di 09 di 16 di 23 Studiedag, kinderen

vrij

di 30 

wo 03 Avondvierdaagse wo 10 wo 17 Kamp groep 8 wo 24

do 04 Avondvierdaagse do 11 do 18 Kamp groep 8 do 25

vr 05 Avondvierdaagse vr 12 Sportolympiade groep

6 en 7, brugklasdag groep 8,

nieuwsbrief

vr 19 Kamp groep 8 vr 26 Rapport mee,

nieuwsbrief

za 06 za 13 za 20 za 27

Juni 2020
Tips Ouders van Waarde: 

Benoem samen alles wat je 

ziet, raak het aan en zorg 

ervoor. Zelfs insecten lijken 

zo minder eng. 

Recycle waar dat kan, laat 

uw kind glas in de glasbak 

gooien, batterijen in de 

batterijenbak doen, kleding 

uitzoeken voor 

inzamelacties enz.. 

Koop spaar- of LED-lampen 

en leg uit waarom. 

Geef het goede voorbeeld: 

neem zo vaak mogelijk de 

fiets en het openbaar 

vervoer.



Tip De Bron: 

Geniet van de vakantie!

zo 05 zo 12 Vakantie zo 19 Vakantie zo 26 Vakantie

ma 06 ma 13 Vakantie ma 20 Vakantie ma 27 Vakantie

di 07 Bezoek nieuwe

leerkrachten

di 14 Vakantie di 21 Vakantie di 28 Vakantie

wo 01 wo 08 Bedanken hulpouders wo 15 Vakantie wo 22 Vakantie wo 29 Vakantie

do 02 do 09 do 16 Vakantie do 23 Vakantie do 30 Vakantie

vr 03 Uitzwaaien groep 8,

musical en afscheidsavond

groep 8, einde facultatieve

voortgangsgesprekken

groep 1 t/m 6 en voorlopige

adviesgesprekken groep 7

vr 10 Afsluiting schooljaar,

nieuwsbrief

vr 17 Vakantie vr 24 Vakantie vr 31 Vakantie

za 04 za 11 Vakantie za 18 Vakantie za 25 Vakantie

Juli 2020


