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Afsluiting schooljaar 
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie hebben we altijd een leuke afsluiting 
van het schooljaar. Ook de ouders zijn hierbij welkom.  
 

Batterijen 
In het halletje bij de hoofingang staat een witte bak waarin we 
lege batterijen verzamelen. Deze lege batterijen worden 
gerecycled en brengen de school geld op. Dit geld gaat naar 
het goede doel dat onze leerlingenraad jaarlijks kiest. Helpt u 
mee sparen? 
 

Brengen tot in de klas 
U mag uw kind tot in de klas brengen. We verzoeken u korte, belangrijke informatie, 
die u aan de leerkracht door wilt geven, op te schrijven in het daarvoor bestemde 

schriftje op de droogkast, naast de klassendeur. De 
leerkrachten hebben hierdoor meer tijd voor de 
opvang van de kinderen en er is ook minder kans op 
het vergeten van informatie. Let u er wel op dat u de 
naam van uw kind, de datum en de informatie 
duidelijk vermeldt?  
 
Verder vragen we u om bij het in de klas brengen 

maar kort in de klas te blijven, zodat er na de bel snel met de geplande activiteiten 
gestart kan worden. Voor kwesties die zich niet lenen voor het schriftje kunt u met de 
leerkracht een afspraak maken.  
 
Ter bevordering van de zelfstandigheid van uw kind, vragen we u om uw kind vanaf 
groep 4 na de herfstvakantie niet meer tot in de klas te brengen. U kunt dan dus het 
beste in de hal of gang afscheid nemen van uw kind. Bij verjaardagen vinden we het 
natuurlijk geen probleem als u even mee de klas in komt. Ook bent u aan het eind 
van de dag na schooltijd altijd even welkom om een nieuw schrift of een werkje o.i.d. 
van uw kind in de klas te komen bewonderen!  
 
We hopen dat u voor het bovenstaande begrip heeft en bedanken u voor uw 
medewerking! 
 

Bronkalender 
We publiceren aan het eind van het lopende schooljaar de nieuwe schoolgids en  
kalender voor het volgende schooljaar in Schoudercom en op onze site. U vindt hierin 
o.a. alle vrije dagen, vakanties en bijzondere gebeurtenissen. Heeft u liever of ook 
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nog graag een papieren exemplaar van de nieuwe schoolgids/kalender? Dan kun u 
die ophalen bij meneer Jo of juf Nicolle.  
 

Carnaval 
De Bron viert voorafgaand 
aan het carnavalsweekend 
altijd carnaval op school. We 
organiseren dan bijvoorbeeld 
een optocht, een 
playbackshow, een talentenjacht of een spellencircuit. De concrete invulling verschilt 
per jaar en kondigen we tijdig aan in de InformatieBron.  

 

Cartridges 
In het halletje bij de hoofdingang staat een witte bak waarin we lege cartridges 
verzamelen. Als de bak vol is, laten we deze ophalen door het Vicki Brownhuis. Deze 
organisatie zorgt voor recycling van de cartridges en ontvangt hier geld voor. Het 
Vicki Brownhuis is een inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker.  
 

Contactgegevens 
Het is belangrijk dat wij steeds over uw actuele contactgegevens beschikken, 
zodat wij u in noodgevallen altijd kunnen bereiken Wilt u daarom zo vriendelijk 
zijn om wijzigingen in uw telefoonnummer e.d. altijd zo spoedig mogelijk door 
te geven aan juf Nicolle? Zij is bereikbaar via Schoudercom en via 
nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.  
 

Cultuurproject 
De Bron organiseert eens in de twee à drie jaar 
gedurende enkele weken een project dat in het teken 
staat van drama, muziek, dans, handvaardigheid en 
tekenen. Alle groepen werken dan aan een thema. Het 
project wordt groots afgesloten met een optreden. U 
mag dit optreden van uw kind(eren) met maximaal 
twee personen ouder dan vier jaar bijwonen. 

 
Ook organiseren we eens in de twee à drie jaar De Bron's got talent! Dan mogen alle 
kinderen zelf kiezen welk creatief talent ze verder 
willen gaan ontwikkelen. Ze kunnen kiezen voor 
de ontwikkeling van hun beeldend talent, hun 
danstalent, hun theatertalent, hun taaltalent of 
hun muziektalent. Dat ontwikkelen van hun 
creatief talent hoeven de kinderen niet alleen te 
doen! Ze worden begeleid door coaches. Dit 

mailto:nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl
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kunnen professionals zijn, artiesten in opleiding, leerkrachten, ouders of een 
combinatie hiervan. Na zes weken hard en enthousiast werken, gaan alle kinderen 
van De Bron aan hun ouders laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben.  

 
EDI-model 
De leerkrachten geven op De Bron zo goed mogelijk onderwijs op maat (adaptief 
onderwijs). Zij doen dit aan de hand van het EDI-model (Expliciete Directe Instructie).  
De kleuters werken met een plan- en kiesbord. Op het planbord staan de werkjes die 
die week op het programma staan. De kinderen kiezen, onder begeleiding van de 
leerkracht, zelf wanneer zij aan welke werkjes willen werken. De kleuters kunnen er 
ook voor kiezen om in één van de hoeken te spelen of werken. Dit doen ze via het 

kiesbord, waarop ze precies kunnen zien hoeveel kinderen er in elke hoek 
kunnen spelen of werken. Als een hoek vol is, moeten ze voor een andere 
hoek kiezen. 
Hiernaast gebruiken alle groepen een stoplicht als symbool voor 
zelfstandig werken. Het stoplicht geeft aan of een leerkracht beschikbaar 
is óf met kinderen aan het werk en dus even niet voor de andere 
kinderen beschikbaar. De kleuterleerkrachten geven dit tevens aan door 
het dragen van een bloemenketting.  
Ook maakt elke groep gebruik van een ‘time timer’. Dit is een klok die 

duidelijk aangeeft hoe lang de kinderen zelfstandig mogen werken.  
Verder werken we nog met een getrapte instructie, een verlengde instructietafel, een 
blokje per leerling voor individuele instructie, dag- en weekroosters en dag- en 
weektaken. 
 

EHBO 
De Bron beschikt over meerdere EHBO-dozen die verspreid over school staan. De 
inhoud van deze dozen wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld. Naast een 
aantal gediplomeerde EHBO-ers, heeft De Bron ook verschillende teamleden die er 
speciaal in geschoold zijn om snel en accuraat te kunnen optreden bij ongevallen 
(bedrijfshulpverleners).  
 

Eten en drinken 
We streven er naar dat leerlingen op school gezond eten. We 
zijn daarom een Gruitenschool. Dit betekent dat we tijdens de 
kleine pauze allemaal alleen groente en fruit eten = gruiten.   
 
We adviseren u de kinderen voor de kleine pauze water mee 
te geven.  
 
Snoep en frisdrank zijn tijdens de kleine pauze niet 
toegestaan. Verder vragen we u in verband met het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oebg5QVQsh33TM&tbnid=9MPJZmL2e28lPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://laetare.nl/2402/schoolfruit-2/&ei=BYDAUfGcAsmg0QWa4YCwCw&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNGI7dyihiMSpfk0tr7g2B6iUVtxPA&ust=1371656558764848
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milieu geen pakjes mee te geven! 
 
De kinderen kunnen het van thuis meegenomen eten en drinken voor in de kleine 
pauze, ´s ochtends voor het in de klas gaan, bij de ingang van hun lokaal neerzetten. 
We zien graag dat de kinderen het eten en drinken voor tijdens het overblijven apart 
meenemen en neerzetten, zodat ze dit niet al per ongeluk tijdens de kleine pauze 
nuttigen. 
 

Fietsenstalling 
De kinderen kunnen hun fiets in de fietsenrekken op het pleintje aan de achterkant 
van school plaatsen.  
  

Fietssleutels 
Om zoekraken zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen de kinderen hun fietssleutels in 
een speciaal daarvoor bestemd bakje in de klas leggen.  
 

Gevonden kleding en voorwerpen 
Gevonden kleding kunt u terugvinden in de witte wasmand 
in het halletje bij de hoofdingang. Hier doen we ook grotere 
gevonden voorwerpen, zoals drinkflessen, in. Kleine 
voorwerpen, zoals fietssleuteltjes en horloges, leggen we in 
een klein bakje bij onze conciërge meneer Jo. Als kleding en 
gevonden voorwerpen, ook na een herinnering in de 

nieuwsbrief, niet worden opgehaald, gaan de nog bruikbare zaken naar een goed 
doel of een kringloopwinkel. De rest gooien we weg. 
 

Groepsafspraken 
We maken in elke groep aan het begin van het nieuwe schooljaar afspraken hoe we 
met elkaar omgaan. De kinderen geven hierbij zelf aan wat ze belangrijk vinden. We 
hangen de afspraken zichtbaar in de klas. 
 

Gruitschool 
De Bron is een Gruitenschool. Dit betekent dat we tijdens de kleine pauze allemaal 
alleen groente en fruit eten = gruiten. Zie voor meer informatie 'Eten en drinken'.  
 

Gymmen  

De kinderen van groep 1/2a en 1/2b gymmen elke dinsdag en 
vrijdag in het speellokaal. Ze gymmen in ondergoed en, mede ter 
voorkoming van voetwratten, met sportschoenen aan. Het liefst 
zien we schoeisel met stroeve zolen en met elastiek of 
klittenband; buitengedragen schoeisel en schoenen met zwarte 
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zolen zijn niet toegestaan. We bewaren de gymschoenen van de kleuters op school, 
zodat er bij slecht weer in het speellokaal kan worden gesport in plaats van buiten te 
spelen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de gymschoenen duidelijk te voorzien van de 
(voor)naam van uw kind? En uw kind op dinsdag en vrijdag kleding en schoenen aan 
te doen die het makkelijk zelf aan en uit kan doen?  Bedankt alvast! 
 
Vanaf groep 2c/3 gymmen de kinderen niet meer in ondergoed, maar is het dragen 
van een sportshirt en broekje (of turnpakje) verplicht. Alle sportspullen gaan aan het 
eind van de schooldag mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden.  
 

Hoofdluis 
Hoofdluisouders controleren alle kinderen op De Bron elke vrijdag 
na een vakantie op hoofdluis. Als er bij een kind hoofdluis wordt 
geconstateerd, informeren we meteen de ouders van het 
betreffende kind, zodat het kind zo snel mogelijk kan worden 
behandeld. Verder sturen we de ouders van de andere kinderen 
uit de groep een berichtje via Schoudercom. Na ongeveer tien 
dagen worden alle kinderen uit de groep nogmaals gecontroleerd. 
Mocht u als ouder/verzorger op enig moment zelf hoofdluis bij uw 

kind constateren, dan vragen we u vriendelijk om dit meteen bij de leerkracht te 
melden, zodat er zo snel mogelijk een extra controle binnen de groep kan 
plaatsvinden. 
 

Huisbezoek 
De kleuterleerkrachten gaan bij de instromers in groep 1 na circa zes weken op 
huisbezoek, Als één van de kleuterleerkrachten al een keer eerder bij u op 
huisbezoek is geweest voor uw kind in groep 1 of een ouder kind, heeft u elk 
schooljaar aan het begin van het schooljaar een startgesprek. 
 

Hulpouders 
Hulpouders zijn voor ons onmisbaar voor de manier waarop we invulling willen geven 
aan ons onderwijs! We werken o.a. met was-, klus-, lees-, reken-, spelletjes- en 
klassenouders. Wanneer u tijd en zin heeft kunt ook u hulpouder worden, ook als uw 
kind midden in het schooljaar of niet op 4-jarige leeftijd instroomt. U kunt hiervoor 
contact opnemen met onze coördinator Oudercontacten & PR, juf Nicolle, bereikbaar 
via Schoudercom en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Ook oma´s en opa´s zijn van 
harte welkom om hulpoma-/opa te worden!  
 
ICT 
We gebruiken ICT als middel om met kinderen aan de ontwikkeling van hun 21e 
eeuwse vaardigheden te werken, met name aan hun ICT-geletterdheid, creativiteit, 

mailto:nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl
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kritisch denken en probleemoplossend 
vermogen. Kinderen leren met digitale 
middelen om te gaan en leren digitale 
informatie goed te analyseren en te 
gebruiken. 
We zetten ICT o.a. in om de kinderen 
gedifferentieerd onderwijs te bieden. Dit 
doen we in de kleuterklassen middels iPads 
en in de groepen 3 tot en met 8 met Chromebooks. Hiermee kunnen we de leerstof 
en de verwerking daarvan op ieders individuele capaciteiten en behoeften toespitsen. 
Ook maken de devices de leerlingen direct duidelijk of een antwoord goed of fout is 
en is daarna verbetering mogelijk. Hiernaast is voor de leerkrachten in één oogopslag 
zichtbaar welke fouten leerlingen maken. Hierdoor kunnen ze direct feedback en 
uitleg geven. Zo draagt ICT bij aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.  
 
Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met de negatieve kanten van 
internet, werken we met een internetprotocol en volgen we op afstand wat de 
kinderen op internet doen. Aan de start van elke jaar herhalen we de afspraken uit 
het protocol. Bij opvallende zaken grijpen we passend in. Ook de netwerkbeheerder 
kijkt met ons mee naar correct gebruik van internet en de devices.      

 

InformatieBron 
U ontvangt tweewekelijks op vrijdag via 
Schoudercom onze nieuwsbrief: de 
InformatieBron. Hierin staat de meest 
recente informatie van en over school. U 
kunt de InformatieBron ook op onze site 
vinden.  
 

Jaarvergadering 
Het bestuur van de oudervereniging (de ouderraad, afgekort OR) en de 
medezeggenschapsraad (MR) houden één maal per jaar een jaarvergadering. Beide 
raden doen dan verslag van de activiteiten in het vorige schooljaar en lichten toe wat 
hun plannen voor het nieuwe jaar zijn. Daarnaast komen de realisatie en begroting 
van de oudervereniging aan de orde en krijgt u dus inzicht in de besteding van de 
betaalde contributie. Ingeval van vacatures staan er ook benoemingen op het 
programma. 

 
Jeugdgezondheidszorg 
De GGD Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar en richt zich op de 
gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De Bron werkt samen met een Jeugd- 
heidsteam (JGZ-team), dat bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en  
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een assistente. Het JGZ-team nodigt u en uw kind tijdens de basisschoolperiode twee 
keer uit voor een contactmoment op het consultatiebureau: als uw kind 5/6 jaar is en 
als uw kind 9/10 jaar is.  Het JGZ-team meet dan lengte en gewicht en bij de kinderen 
van 5/6 test het team ook de ogen en oren. Als uw kind 9/10 is, krijgt het een DTP- en 
BMR-vaccinatie.  
 

Jeugdverpleegkundige 
Onze jeugdverpleegkundige is Mariana Jonas. Onderstaand stelt zij zich aan u voor. 

 
Beste ouders, 
 
Mijn naam is Mariana Jonas. Ik werk als jeugdverpleegkundige op het 
consultatiebureau Maaspoort. Daarnaast ben ik de 
jeugdverpleegkundige die aan De Bron gekoppeld is.  
 
Maar het consultatiebureau is toch alleen voor baby’tjes en vaccinaties? 
Dat denken veel ouders, maar dat klopt niet! Wij bieden ondersteuning 
bij de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Met welke vragen kan ik 
bij een jeugdverpleegkundige terecht? Met al uw vragen omtrent uw 

opgroeiend kind! Over voeding, slapen, gezondheid, gedrag, pesten, uw thuissituatie, de 
ontwikkeling. Dus overal waar u een vraag over kunt hebben. Kan ik u niet verder helpen met uw 
vragen? Dan verwijs ik u graag door naar de juiste personen. 
 
Ik ben altijd bereid om bij u thuis op bezoek te komen om dingen te bespreken of even telefonisch te 
sparren. Dus als u vragen heeft of als u ergens tegen aanloopt, benader mij dan gerust! Ik ben 
bereikbaar via m.jonas@ggdhvb.nl en 06 – 58 08 95 54.  
 
Als u belt is er een grote kans dat ik in een overleg zit, een consult heb of bij iemand thuis ben. Dus u 
kunt het beste een Whatsapp sturen, zodat we een afspraak kunnen maken. Op deze manier ben ik 
het makkelijkst bereikbaar en reageer ik het snelst! Eventjes heen en weer Whatsappen om dingen 
kort te bespreken vind ik ook geen probleem! 
 

Kamp 
Groep 8 gaat natuurlijk op kamp. De kinderen gaan op 
de fiets en zijn maar liefst drie dagen van huis! We 
ondernemen tijdens het kamp een leuk uitje en 
organiseren daarnaast allerlei activiteiten voor de 
kinderen. We sluiten af met een spetterende bonte 
avond. De kosten voor het kamp bedragen € 90. 

 
Startgesprekken  
De leerkrachten voeren enkele weken na de start van het nieuwe schooljaar met alle 
ouders, bij wie ze niet op huisbezoek gaan, een startgesprek. Dit doen we om u beter 
te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Vanaf groep 2 
mogen de kinderen ook mee, om zo meer eigenaarschap bij de leerlingen te creëren.  

mailto:m.jonas@ggdhvb.nl
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De startgesprekken vinden plaats in een bepaalde periode, die u kunt vinden in de 
kalender in Schoudercom en in de kalender bij de praktische schoolgids. U ontvangt 
via Schoudercom een uitnodiging om u voor het startgesprek in te schrijven. 
 

Kerst 
We besteden op De Bron veel aandacht aan het kerstfeest. Vlak voor 
de kerstvakantie vindt er in elk geval een kerstviering voor de kinderen 
plaats en vaak ook nog een kerstactiviteit samen met de ouders. Meer 
informatie hierover ontvangt u te zijner tijd via de InformatieBron. 
 

Kinderboekenweek 
Tijdens deze week organiseert De Bron altijd diverse activiteiten die aansluiten bij het 
thema van de Kinderboekenweek.  
 
KIJK! 

We volgen de individuele ontwikkelingen van onze kleuters met ons leerlingvolg-
systeem Kijk!. Kijk! is een werkwijze die leerkrachten ondersteunt bij het observeren, 
registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Er wordt gekeken 
naar de basiskenmerken en de betrokkenheid van uw kind en de aanwezigheid van 
factoren die voor de ontwikkeling van uw kind een risico kunnen vormen. 

 
Kijkochtend 
Ouders van nieuwe leerlingen in groep 1 zijn welkom om, minimaal een maand na de 
instroom van hun kind, een keer een ochtend te komen kijken en met alle activiteiten 
mee te doen. U krijgt hierdoor een goed beeld van hoe het er in de groep aan toe 
gaat. Als u dit leuk lijkt, kunt u hiervoor een afspraak maken met de leerkracht.  
 

Klassenouders 
De meeste groepen hebben één of twee klassenouders. Een klassenouder is een 
ouder van een kind uit de groep en biedt ondersteuning aan de groepsleerkracht en 
de ouderraad. Wilt u ook klassenouder worden? Neemt u dan contact op met juf 
Nicolle, bereikbaar via Schoudercom en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.  
 

Kleding 
We zien uw kind liever niet in mooie, nieuwe, dure kleren op school, zodat uw kind 
zich tijdens het buitenspelen, verven, plakken enz. vrij kan ontwikkelen en zich niet 
druk hoeft te maken om z´n kleren. Tijdens 'vieze' werkjes hebben de kinderen 
natuurlijk een schort aan. 
 

Knutselmateriaal 
De kinderen knutselen regelmatig met huishoudelijk afval zoals wc-rolletjes, 
boterkuipjes, eierdozen en luciferdoosjes, maar ook gebruiken ze vaak spullen als 

mailto:nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl
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oude tegeltjes, knopen en kralen. Mocht u knutselmateriaal beschikbaar hebben, dan 
zou het fijn zijn als u met de leerkracht overlegt of we het kunnen gebruiken.  
 

Kwink 
We besteden op De Bron veel aandacht aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Hiervoor werken we o.a. met de 
methode Kwink. Kwink is volledig  
online lesmateriaal en bedoeld voor de hele 
school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. 
Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Hiervoor is een 
veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en 
waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.  

 
Leerlingenraad 
We hebben op De Bron een leerlingenraad, met daarin kinderen uit de groepen 7 en 
8. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per maand na schooltijd, met twee 
leerkrachten er bij. De leerlingenraad mag mee de feesten regelen, zoals Sinterklaas, 
Kerst, carnaval en Pasen. Ook mag de leerlingenraad het jaarlijkse goede doel kiezen 
en denkt de leerlingenraad mee over de voor kinderen op school belangrijke zaken. 

 
Letterfeestje 
De kleuters vieren elke maandag het letterfeest. De leerkrachten laten u telkens tijdig 
weten welke nieuwe letter ze gaan aanbieden en waar omheen ze allerlei spelletjes 
met de kinderen gaan doen. De kinderen mogen op de dag van het letterfeest 
voorwerpen meenemen waarin de nieuwe letter terugkomt. De letter past steeds in 
het thema wat dan aan de orde is. 
 

Luizentassen 
Ter voorkoming van gekriebel en vanwege een opgeruimd gezicht 
op school, heeft elk kind een van naam voorziene luizentas om 
daar de jas en tas in te doen. Mocht de luizentas van uw kind op 
enig moment stuk gaan, dan vragen we u de noodzakelijke 
reparatie zelf uit te voeren. Mocht de tas niet meer te repareren 
zijn, dan vragen we u de tas tegen betaling van € 3,= op eigen 
kosten te vervangen. Betaling en aanschaf lopen via onze 
conciërge meneer Jo. Het beleid ten aanzien van luizentassen is 

dus hetzelfde als ten aanzien van ander kapot schoolmateriaal. 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten en heeft advies- en 
instemmingsbevoegdheden over zaken als onderwijskundige doelstellingen, de 
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schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, het aantrekken van nieuw personeel, de 
wijze waarop het geld besteed wordt, de communicatie en alles wat te maken heeft 
met veiligheid, gezondheid en hygiëne op school. De MR houdt één keer per jaar een 
voor alle ouders toegankelijke jaarvergadering. 

 
Namen op bekers, jassen e.d. 
Om verwarring te voorkomen, vragen we u vriendelijk om gymschoenen, bekers, 
broodtrommels, tassen e.d. duidelijk te voorzien van de (voor)naam van uw kind. 
 

Ongelukjes 
Het kan gebeuren dat uw kind een keer in de broek plast of poept of met eten of 
drinken knoeit. Voor deze gevallen is op school reservekleding aanwezig. We vragen 
u om deze kleding zo snel mogelijk weer gewassen aan de leerkracht terug te geven. 
 

Ongewenst gedrag 
Bij ongewenst gedrag van een ander hanteren we op De Bron voor de groepen 1/2a 
en 1/2b een drie-stappen-aanpak: 

• stap 1  zeg duidelijk dat je het niet wil  

• stap 2  zeg boos stop, hou op! 

• stap 3  ga naar de juf/meester. 
 
Voor de groepen 2c/3 t/m 8 gebruiken we een vier-stappen-aanpak: 

• stap 1  zeg duidelijk dat je het niet wil 

• stap 2  zeg boos dat je het niet wil 

• stap 3  waarschuw de ander: "Als je nu niet ophoudt, dan ..." 

• stap 4 doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. 
 

Opening schooljaar 
We starten het schooljaar 's ochtends om half negen met 
een weerzien voor ouders met koffie en thee. 's Middags 
rond enen opent het team het schooljaar op ludieke wijze 
voor de kinderen. Bij goed weer vindt deze opening buiten 
plaats en zijn ook ouders van harte welkom! Als de opening 

vanwege slecht weer binnen plaatsvindt, kunnen ouders de opening vanwege 
plaatsgebrek helaas niet bijwonen.  
 

Openingstijden school 
De kinderen kunnen ’s ochtends vanaf 08.20 uur en ´s middags vanaf 12.55 uur via 
één van beide ingangen de school binnen. Het is de bedoeling dat kinderen die 
vroeger zijn tot 08.20 uur respectievelijk 12.55 uur buiten spelen. We adviseren u 
daarom om uw kind vooral bij slecht weer op een aangepaste tijd te laten vertrekken! 
De school is tijdens schooltijd uitsluitend via de hoofdingang toegankelijk. 
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Ophalen 
Als u uw kind uit school ophaalt, stellen we het op prijs als u uw kind(eren) buiten, 
áchter de zandbak, opwacht. Zie ook bij ‘parkeren’. 

 
Overblijven  

Het is op De Bron mogelijk om uw kind tijdens de middagpauze van 12.00 uur tot 
13.00 uur te laten overblijven. De prijs per overblijfdag bedraagt 
€ 1,50 inclusief gratis gekoelde halfvolle melk.  
 
Als u verwacht dat uw kind vast of zo nu en dan eens van het 
overblijven gebruik gaat maken, dan vragen we u uw kind 
hiervoor via het aanmeldingsformulier TSO op te geven. Dit kunt 
u vinden onder ‘Documenten’ in Schoudercom en op de website 
van De Bron www.bsdebron.nl.  
 

U kunt per kind kiezen voor een abonnement voor 1, 2 of 3 vaste dagen per week. 
Betaling kan via een eenmalige machtiging in één, twee of vier termijnen. Een 
eenmaal afgesloten abonnement kunt u per de 1ste van elke kalendermaand met 
inachtneming van een maand opzegtermijn opzeggen. In de volgende gevallen 
restitueren we (een deel van) uw abonnementskosten: bij ziekte voor een periode 
langer dan een week aaneengesloten, vertrek van school, zwangerschapsverlof, 
ouderschapsverlof, verhuizing en ontslag. 
 
Voor kinderen die incidenteel overblijven of 
naast het afgesloten abonnement soms een 
keer extra overblijven, kunt u voor € 15 een 
10-strippenkaart kopen of voor € 30 een 20-
strippenkaart. U kunt de strippenkaarten 
alleen per kind kopen en ze blijven onbeperkt 
geldig; als uw kind van school gaat, 
restitueren we het nog openstaande aantal 
strippen.  
 
Abonnementhouders staan automatisch als overblijver geregistreerd. U hoeft dus ’s 
ochtends niet aan de leerkracht door te geven dat uw kind overblijft. Met het oog op 
eventuele restitutie is het wel van belang dat u aan de leerkracht laat weten wanneer 
uw kind niet overblijft. Ingeval van incidenteel of extra overblijven vragen we u ’s 
ochtends wel aan de leerkracht door te geven dat uw kind die dag overblijft. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk de Boer. Henk is bereikbaar 
via tsofinanciën@stichtingtalentis.nl. 
 

mailto:www.bsdebron.nl
mailto:tsofinanciën@stichtingtalentis.nl
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Ouderbijdrage 
De Bron heeft een oudervereniging waar alle ouders/verzorgers vrijwillig lid van 
kunnen worden. De contributie bedraagt € 30 per kind per schooljaar. Voor kinderen 
die na 1 februari op school komen bedraagt de contributie € 15. Voor kinderen die na  
1 mei op school komen, vragen we geen contributie meer. De contributie wordt 
gebruikt voor het betalen van zaken waarvoor school van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen geld krijgt, maar die voor kinderen wel leuk 
en belangrijk zijn. 
 

Ouderraad (OR) 
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR). De OR 
bestaat uit ouders van leerlingen en wordt ondersteund door twee teamleden. Een 
belangrijke taak van de OR is het bieden van ondersteuning bij alle jaarlijkse 
terugkerende activiteiten zoals de feesten, de Koningsspelen en de schoolreisjes. 
Verder verzorgt de OR op school allerlei niet-onderwijszaken, zoals de periodieke 
luizencontroles en het beheer van de schoolshirts. Ook behartigt de OR de 
gezamenlijke belangen van de ouders door gesprekken met de directie en geeft de 
OR in een aantal zaken advies aan de MR. De OR houdt één keer per jaar een voor 
alle leden toegankelijke jaarvergadering. 
 

OUDERS VAN WAARDE 
De Bron is aangesloten bij OUDERS VAN WAARDE, de 
landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden 
(OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het 
protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch 
onderwijs. OUDERS VAN WAARDE zet zich in voor alle 
ouders met kinderen in het primair en voortgezet 

onderwijs en in de kinderopvang. Hoofddoel is het stimuleren van een goede 
samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen! 
 
De Bron ontvangt twee keer per jaar van OUDERS VAN WAARDE een magazine voor 
het team, de OR en MR. Rondom de jaarwisseling ontvangen we: OUDERS BESTE 
WENSEN en kort voor de zomervakantie OUDERS BEDANKT. Een abonnement kost  
€ 2,20 per schooljaar. U kunt zich abonneren door het invullen van het formulier dat 
u tijdens uw introductiegesprek ontvangt. Het abonnement loopt per schooljaar en 
wordt zonder opzegging automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk vóór 1 juli 
plaats te vinden via hesterzuidema@me.com. 
 
Meer weten over OUDERS VAN WAARDE? Bekijk de site www.ouders.net. 
 

Parkeren 
In verband met de veiligheid van de kinderen, verzoeken we u om bij het halen en 

mailto:hesterzuidema@me.com
http://www.ouders.net/
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brengen van uw kind uw auto in elk geval nooit langs het hek aan de zijkant van de 
school (Zilverpopulier) te parkeren. Verder vragen we u om uitsluitend gebruik te 
maken van de parkeervakken rondom de school, ook als dat betekent dat u toch nog 
even moet lopen. De Verkeerscommissie houdt toezicht op de naleving van dit 
parkeerbeleid. 

 
Pasen 
We besteden op De Bron natuurlijk ook ruimschoots 
aandacht aan het Paasfeest. Ter afsluiting houden we 
op de donderdag of vrijdag voor Pasen altijd een 
paasviering met de kinderen. 
 

Protocol kleuters 
Een kleuterperiode duurt voor de meeste kleuters bij ons minimaal 2 jaar. In overleg 
met ouders en leerkracht wordt besloten of een leerling overgaat naar het volgende 
leerjaar. Leerlingen die vanaf januari instromen starten met een instroomperiode 
(groep 0). Zij gaan na de zomer naar groep 1. 
Leerlingen die niet direct na de zomervakantie in groep 1 starten, maar in de 
maanden oktober, november of december, blijven na de zomer in groep 1, maar 
krijgen ook aanbod van groep 2. Vervolgens wordt tijdens het tweede schooljaar in 
overleg met de ouders besloten of een leerling klaar is voor groep 3. 
 

Rapporten 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. De data staan in de kalender in 
Schoudercom en in de kalender bij de praktische schoolgids. De kleuterrapporten 
bevatten een aantal algemene opmerkingen van de leerkrachten, maar vooral 
observaties met behulp van KIJK!, zie KIJK!. De kleuters krijgen, tegelijk met het 
rapport, ook een plakboek met door het kind gemaakte werkjes mee naar huis. Als u 
het rapport en het plakboek bekeken heeft, ontvangt de leerkracht het weer graag 
van u retour. Als het plakboek vol is en/of uw kind naar groep 3 gaat mag u het 
plakboek houden. De rapporten bewaren we op school om zo een 'groeidocument' te 
creëren, dat uw kind in twee fases krijgt uitgereikt.  
 

Schoolbieb 
We hebben op De Bron een schoolbieb waar de 
kinderen boeken mogen lenen om mee naar huis te 
nemen. De kleuters gaan één keer per week met hun 
juf naar de bieb. De andere kinderen gaan zelfstandig 
naar de bieb. Alle leerlingen mogen drie boeken lenen. 

De kleuters nemen de geleende boeken in hun eigen biebtas mee naar huis en 
nemen ze ook daarin weer mee terug naar school. Op het bonnetje in het boek staat 
wanneer het boek weer uiterlijk ingeleverd moet worden.  
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Schoolfotograaf 
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Die maakt klassenfoto's, foto's 
van de individuele kinderen en foto's van de Bronkinderen per gezin. U kunt deze 
foto’s tegen betaling bestellen.  
 

Schoolmaatschappelijk werk Farent 
U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht voor al uw vragen en zorgen 
over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie. De 
schoolmaatschappelijk werkster van De Bron is Wilmy Grommen. Zij kan u helpen 
met vragen als:  

• ik heb geen geld om voor mijn kind gympen kopen, hoe los ik dat op?  

• waarom is mijn kind toch zo verdrietig?  

• hoe maak ik mijn kind weerbaarder?  

• hoe vertel ik mijn kind dat we gaan scheiden?  

• bij wie kan ik terecht voor hulp voor mijzelf?  
U kunt voor het maken van een afspraak met Wilmy telefonisch contact opnemen 
met Farent, bereikbaar via 073 – 644 42 44, maar u kunt ook een afspraak met haar 
maken via één van onze zorgcoördinatoren: juf Elisabeth voor groep 1/2a, 1/2b, 2c/3 
en 6 en juf Inge H. voor groep 4, 5, 7 en 8.  

 

Schoolreisjes 
De kinderen gaan elk jaar op schoolreisje. Vaak gaan 
enkele groepen gezamenlijk een dag op pad. De kosten 
voor het schoolreisje bedragen € 25. 
 

Schoolshirts 

De Bron beschikt over schoolshirts voor alle leerlingen, het team en een aantal 
hulpouders. Deze shirts kunnen gedragen worden bij verschillende activiteiten, 
bijvoorbeeld met schoolreisjes en tijdens de Avondvierdaagse. De shirts zijn en 
blijven eigendom van De Bron en bewaren we daarom ook op school. U hoeft ze 
nooit zelf te wassen; dit gebeurt door de Ouderraad (OR). 

 
Schooltandarts 

Twee keer per jaar komt de schooltandarts: de Dental Car van Centrumtandzorg. Het 
voordeel van de schooltandarts is dat uw kind nooit veel van de les hoeft te missen. 
De Dental Car komt namelijk bij school staan. Voor meer informatie verwijzen we u 
naar www.centrumtandzorg.nl. U kunt ook bellen naar 073 – 641 65 65. 

Schrijfwaren 
We zamelen, naast lege inktpatronen en batterijen, ook lege schrijfwaren in! Deze 
schrijfwaren worden gerecycled tot bijvoorbeeld pennenbakjes en gieters. Bovendien 
ontvangen we er geld voor. Dat geven we aan ons goede doel. Dus het zou fijn zijn als 

http://www.centrumtandzorg.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=bus+schoolreisje&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=796&tbm=isch&tbnid=ztP-CoBWroIfDM:&imgrefurl=http://ov-karregat.nl/./activiteiten/&docid=Fa-mul8fqs9HxM&imgurl=http://www.ov-karregat.nl/activiteiten/schoolreisje.gif&w=469&h=329&ei=fqFGT8KqEcjS8gPHou2HDg&zoom=1&iact=rc&dur=15&sig=105848276312794393718&page=1&tbnh=129&tbnw=184&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=104&ty=69
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u uw lege pennen, stiften en markers bij ons op school inlevert. De bakken voor de 
lege schrijfwaren staan in het halletje bij de hoofdingang. Ook oma's, opa's, vrienden, 
buren en kennissen mogen hun materiaal bij ons inleveren! Alvast bedankt voor uw 
bijdrage aan het milieu en ons goede doel! 
 

Sinterklaas 
Zodra hij weer voet aan Nederlandse wal heeft gezet, staat 
ook De Bron natuurlijk volop in het teken van Sinterklaas. 
Hoogtepunt is uiteraard dat een Spaanse delegatie ons elk 
jaar rond 5 december een bezoek brengt. De kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 kinderen krijgen dan van de Pieten die 
hij meeneemt iets lekkers en een cadeautje. De kinderen van 
de groepen 5 tot en met 8 verwennen elkaar met een surprise 
en krijgen daar van de Pieten iets lekkers bij. U bent op de 
dag dat onze Spaanse vrienden onze school bezoeken 's 
ochtends rond 08.45 uur van harte welkom om de vaak 
ludieke aankomst bij te wonen! 

 
Schoudercom 
Schoudercom staat voor SCHool-OUDERCOMmunicatie en is een besloten online 
ouderportaal.  

  
Drie maanden voordat uw kind bij ons op school komt, 
ontvangt u een uitnodiging om bij Schoudercom een 
account aan te maken. Alle medewerkers van school 
en alle ouders die dat willen hebben een account bij 
Schoudercom. Hierdoor kunnen we elkaar eenvoudig 
bereiken. 
  
Op Schoudercom staat ook de jaarkalender met alle 
bijzonderheden in de planning. Ook vindt u daar per 
groep een blog en plaatsen we er nieuwsberichten. 

  
Schoudercom heeft een besloten karakter en daardoor kunnen we eenvoudiger 
dingen met u delen, die sommige ouders misschien liever niet openbaar online 
hebben. Te denken valt dan met name aan foto’s van de kinderen bij activiteiten. Wij 
vertrouwen er op dat de foto’s die wij met u allen delen via Schoudercom in veilige 
handen zijn. Wij vragen u uitdrukkelijk om de foto's niet via Facebook of andere 
vormen van sociale media te delen. 
 

Schriftje 
Als u de leerkracht bij het naar school brengen van uw kind korte, maar niet- 
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dringende informatie wilt geven, dan vragen we u vriendelijk om hier het schriftje bij 
de ingang van de klas voor te gebruiken. Dan heeft de leerkracht alle tijd voor de 
kinderen die de klas in komen. Voor urgente zaken mag u de leerkracht natuurlijk wel 
aanspreken. Verder kunt u voor wat meer tijdrovende zaken altijd met de leerkracht 
een afspraak maken.  
 

Site 
De Bron heeft ook een eigen website: www.bsdebron.nl. We actualiseren deze site 
regelmatig met de laatste informatie en adviseren u daarom onze site zo nu en dan te 
bezoeken. 

 

Speelgoedochtend 
Elke laatste vrijdag voor de vakantie is het speelgoedochtend 
voor de kleutergroepen. Dit houdt in dat uw kind speelgoed 
van thuis mee naar school mag nemen om samen met de 
anderen mee te spelen. Graag geen duur of breekbaar 
speelgoed, geen ballen (die zijn om praktische redenen niet 
toegestaan) en geen vechtspeelgoed (dit nodigt uit tot 
agressief gedrag).  

 
Speellokaal 
Het speellokaal wordt gebruikt voor veel gezamenlijke activiteiten zoals de viering en 
het Sinterklaasfeest. Daarnaast gymmen de kleutergroepen in het speellokaal. 
 

Sportdag 
Elk laatste vrijdag voor de meivakantie organiseren we 
voor alle groepen een sportdag: de Koningsspelen. De 
Koningsspelen staan in het teken van samen sporten en 
spelen. We hebben op deze dag altijd veel hulpouders 
nodig, maar ook supporters zijn natuurlijk altijd van 
harte welkom!  

 
Startgesprekken 
We voeren enkele weken na de start van het nieuwe schooljaar met alle ouders, waar 
de leerkrachten niet op huisbezoek gaan, een startgesprek. Vanaf groep 2 
verwachten we ook uw kind. Dit doen we om uw kind en u beter te leren kennen, de 
wederzijdse verwachtingen uit te spreken en meer eigenaarschap bij de leerlingen te 
creëren. De startgesprekken vinden plaats in een bepaalde periode, die u kunt vinden 
in de kalender in Schoudercom en in de kalender bij de praktische schoolgids. U 
ontvangt via Schoudercom een uitnodiging om u voor het startgesprek in te schrijven. 

http://www.bsdebron.nl/
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Studiedag 
De leerkrachten hebben een aantal maal per jaar een studiedag. De kinderen hebben 
dan vrij, terwijl de leerkrachten hard aan het werk zijn om de kwaliteit van de school 
hoog te houden. De jaarlijkse studiedagen staan zowel in de Schoudercomkalender 
als in de kalender bij de praktische schoolgids. 

 
Trakteren 

We zetten leerlingen die jarig zijn flink in het 
zonnetje. Daar past een feestelijk moment 
bij met een traktatie, maar we zien op 
school wel graag gezonde traktaties. Een 
gezonde traktatie kan bestaan uit een klein 
cadeautje, maar ook uit iets eetbaars. Kiest u 
voor dit laatste, dan is een belangrijk 
uitgangspunt dat een traktatie een extraatje 
is. Hij hoeft dus niet groot te zijn! Zowel in 

zoet als hartig zijn goede keuzes te maken. Enkele zoete traktatie ideeën: een doosje 
rozijnen met een lint en ballon, een eierkoek of een plak ontbijtkoek. Verder zijn er 
vaak gezondere alternatieven te vinden voor de bekende dikmakers. Zo zijn 
krakelingen, popcorn, wokkels of nibbits betere keuzes dan kaas, worst of chips. Er 
zijn ook traktaties te bedenken met groente of fruit. Een paar voorbeelden: een 
trosje pitloze druiven in cellofaan met een lint, mandarijntjes versierd als muisjes of 
een spies met groente/fruit. Voor meer inspiratie zie bijv. www.voedingscentrum.nl 
en www.gezondtrakteren.nl. Snoepgoed dat lang in de mond blijft, zoals lollies en 
zuurstokken, vinden we echt onwenselijk! En niet onbelangrijk: ook het team krijgt 
het liefst een gezonde traktatie! 
 

Trefwoord  
We maken op De Bron gebruik van de levensbeschouwelijke methode Trefwoord. 
Trefwoord werkt met een kalender. Deze kalender geeft voor iedere dag een gedicht, 
spel, lied, gesprek of Bijbelverhaal als dagopening. Alle kalenderonderwerpen hebben 
met afwisselende thema´s te maken, die aansluiten bij de belevings- en ervarings- 
wereld van de kinderen en/of bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de 
samenleving. Voorbeelden van dergelijke thema´s zijn samen delen en grenzen 
stellen. 
 

Tropenrooster 
Wanneer het KNMI een warme periode aankondigt van 
minimaal 3 dagen 30 graden of hoger, werkt De Bron met een 
tropenrooster. Dit houdt in dat we dan een continurooster 
volgen van 07.30 uur tot 13.00 uur. Dit kondigen we uiterlijk één 
dag van tevoren aan. 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Uitnodigingen kinderfeestjes 
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen in elk geval niet in de klas worden 
uitgedeeld. Ook hebben we liever niet dat de uitnodigingen op de gang of op het 
schoolplein worden uitgedeeld. Dit om vooral voor de kleinere kinderen 
teleurstellingen in en rondom school te voorkomen. 
 

Uitstapjes 
Ook de kleuters maken al uitstapjes. Elk jaar staat bijvoorbeeld de herfstwandeling in 
een bos op het programma. Hierbij zijn altijd ouders nodig om een groepje kinderen 
naar het bos te rijden en daar te begeleiden. Ook u kunt zich hiervoor opgeven. Dit 
geldt ook voor het vervoer en de begeleiding bij de andere uitstapjes die soms 
worden gepland, bijvoorbeeld een bezoek aan een poppentheater. Denkt u aan 
passende kleding bij uitstapjes waarbij de kinderen vies kunnen worden? 
 

Vakanties 
Alle vakanties staan in Schoudercom en in de kalender bij de praktische schoolgids.  
  

Verjaardag kleuters 
Als uw kind jarig is, mag u tijdens de viering van de 
verjaardag in de klas aanwezig zijn. De leerkracht spreekt 
met u de tijd af (meestal rond 10.00 uur aan het begin van 
de ochtendpauze). Als uw kind in een weekend of vakantie 
verjaart, stellen we het op prijs als u tijdig met de 
leerkracht afstemt op welke dag uw kind zijn verjaardag 
zal vieren.  

 
Verjaardag leerkrachten 
De leerkrachten vieren (gezamenlijk) hun verjaardag met alle kinderen uit hun groep. 
Ze doen dan bijvoorbeeld spelletjes met de kinderen en natuurlijk trakteren ze ook 
op wat lekkers.  
 

Verkeerscommissie 
De Bron heeft een Verkeerscommissie. Deze commissie helpt 
bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het fietsexamen en de 
invulling van de verkeerseducatie. Ook is de verkeerscom- 
missie actief betrokken bij het parkeerbeleid. We zijn nog op 
zoek naar ouders die de Verkeerscommissie willen 
versterken! 
 

Versieren 
Onze ouderraad (OR) zorgt er voor dat onze school altijd gezellig versierd, passend bij 
het seizoen en de feestdagen. Helpende handen zijn hierbij altijd welkom! Daarom 
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kondigen we de versiermomenten steeds tijdig aan. De koffie en thee staan voor u 
klaar!  
 

Vertrouwensjuffen 
Op school zijn twee interne contactpersonen voor machtsmisbruik: juf Inge H. en juf 
Rilana. Voor kinderen heten zij de vertrouwensjuffen. Zowel u zelf als de kinderen 
kunnen bij hen terecht met klachten over machtsmisbruik op onze school, waaronder 
ook seksuele intimidatie. De interne contactpersonen bemiddelen niet zelf, maar 
vertellen u of uw kind welke stappen ondernomen kunnen worden. Zij kunnen u of 
uw kind eventueel ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de 
GGD: Wil Vervoort. Wil is bereikbaar via telefoonnummer 0412-  668 725.                                                                       
 

Viering 
We houden in het speellokaal regelmatig met vier groepen een viering. Eén 
groep verzorgt dan de opening van het nieuwe thema (bijvoorbeeld liefde, 
regels, wachten of delen) uit onze levensbeschouwelijke methode 
Trefwoord. De kinderen zingen, spelen toneel, dansen e.d., de leerkracht 
vertelt een Bijbelverhaal en we bespreken vragen. 

 
Voortgangsgesprekken 
We houden op De Bron twee keer per jaar voortgangsgesprekken, waarvan er één 
facultatief is. Voortgangsgesprekken zijn gesprekken tussen de ouder(s)/verzorger(s) 
en de leerkracht(en) over de individuele kinderen. We zien graag dat de kinderen 
vanaf groep 4 bij deze gesprekken aanwezig zijn. De voortgangsgesprekken vinden 
plaats in bepaalde periodes, die u kunt vinden in de kalender in Schoudercom en in 
de kalender bij de praktische schoolgids. U ontvangt via Schoudercom een 
uitnodiging om u voor de voortgangsgesprekken in te schrijven. 
 

Wandelgebied 
De Bron is een wandelgebied. Dit betekent dat iedereen in school wandelt en dus ook 
de kinderen niet in school rennen. 
 
WNF 
De leerlingenraad kiest elk schooljaar een goed doel 
waarvoor we het hele jaar samen sparen. Dit jaar is 
ons goede doel het Wereld Natuur Fonds (WNF). De 
missie van het WNF is om de rijkdom aan dier- en 
plantensoorten op aarde te beschermen. Het WNF 
wil samen met anderen een wereld tot stand brengen 
waarin mens en natuur in harmonie leven. Voor 
meer  informatie zie Wereld Natuur Fonds.  

https://www.wwf.nl/
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We sparen voor het goede doel via spaarvarkentjes in elke klas, waar de kinderen, 
ouders en teamleden geld in kunnen doen. Aan het eind van elke maand legen we de 
varkentjes en tellen we welke klas de hoogste opbrengst had. Die klas wint de 
wisselbokaal. Ook sparen we voor ons goede doel door het verzamelen van lege 
batterijen en schrijfwaren, zie ‘Batterijen’ en Lege schrijfwaren’. Hiernaast 
organiseren we doorgaans een aantal extra acties. 

 
Ziekte 
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u om dit tussen 8.10 uur en 8.30 
uur te melden bij onze conciërge meneer Jo. Het 
telefoonnummer is 073 - 644 91 76.  


