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voorwoord 
 
We zijn blij u ook dit jaar weer de Bronkalender te kunnen aanbieden! U vindt hierop activiteiten die 
gepland staan voor het schooljaar 2018-2019. Op de achterzijde van elke maand vindt u belangrijke 
informatie over de activiteiten die op school worden georganiseerd. U kunt lezen voor welke groep de 
activiteit is bedoeld en wie de activiteit coördineert. Sommige activiteiten zijn eenmalig, andere vinden 
regelmatig plaats. Lees alle informatie op de achterzijde eens rustig door. Dan krijgt u een idee wat er 
zoal georganiseerd wordt op De Bron! Op de website van De Bron (www.bronschool.nl) vindt u een 
PDF versie van deze kalender die u kunt downloaden. LET OP! Er worden in de loop van het schooljaar 
altijd nog (nieuwe) activiteiten gepland. Ook kan het zijn dat een activiteit wordt verplaatst of niet door 
kan gaan. Lees daarom altijd goed de nieuwsbrief en de posters bij en in de ouderhal. 
 
Het team 
Directeur  : Riemke de Vries 
Leerkracht groep 1/2 A : Froukje Bosma en Jet de Jong 
Leerkracht groep 1/2 B : Wieke Logtenberg en Jet de Jong  
Leerkracht groep 3 : Bart van Rixtel en Marije van Winden 
Leerkracht groep 3/4 : Sanne Nieuwenhuijsen en Debbie Greveling 
Leerkracht groep 4  : Odilia Legierse en Dionne Verweij  
Leerkracht groep 5A : Noor Schellekens 
Leerkracht groep 5/6 : Sunita Gahar en Elise Snoek 
Leerkracht groep 6 : Ines van Piggelen en Marieke Schalkwijk 
Leerkracht groep 7 : Patricia Ramlagan en Bart van Rixtel 
Leerkracht groep 8 : Valbona Kolnikaj 
Intern Begeleider  : Eefje Wijgergangs en Rosanne van Lammeren 
Remedial Teaching : Debbie Greveling 
Vakleerkracht gymnastiek : Milco Baartscheer en Debbie Greveling 
Onderwijsassistent : Farida el Idrissi, Fatima el Haigoune, Mavis Schelts 
Administratie : Truus Tiel 
Medewerker ontvangst en organisatie : Petra de Bruin 
ICT : Peer Keizer 
Voorschoolleidster : Marjolein Gardenier 
 
Schooltijden 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

           

groep 1 
8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 

13.00 – 15.15 uur 13.00 – 15.15 uur vrij 13.00 – 15.15 uur vrij 
          

groep 2 
8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 

13.00 – 15.15 uur 13.00 – 15.15 uur vrij 13.00 – 15.15 uur 13.00 – 15.15 uur 
          

groep 3 t/m 8 
8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.30 uur 8.45 – 12.00 uur 8.45 – 12.00 uur 

13.00 – 15.15 uur 13.00 – 15.15 uur vrij 13.00 – 15.15 uur 13.00 – 15.15 uur 

 
Nieuwsbrief 
Elke 2-3 weken verschijnt er een nieuwsbrief met belangrijke, nuttige en leuke informatie voor ouders 
over de school. In de nieuwsbrief vindt u ook de activiteiten terug die op de kalender staan. U ontvangt 
de nieuwsbrief per e-mail en hij is ook via de website van De Bron te downloaden. In de ouderhal ligt 
een geprinte versie om (samen) te lezen. 
 
Parro 
De leerkrachten versturen mededelingen aan ouders van hun groep met de communicatie-app Parro. 
Met deze app kunnen foto’s en berichten makkelijk en veilig binnen een besloten groep gedeeld 
worden. Parro is behalve via de mobiele telefoon ook toegankelijk via de computer. De leerkracht van 
uw kind kan u toegang geven tot Parro.  

  



september 2018 
 
Openingsfeest 
Op 14 september 2018, de tweede vrijdag van het nieuwe schooljaar, is het openingsfeest. Het feest 
start om 14.00 uur in de groepen. De kinderen geven aan hun ouders een presentatie van wat zij 
komend jaar allemaal gaan leren en welke afspraken zij met elkaar hebben gemaakt. Om 15.00 uur 
gaat het feest verder op het schoolplein. Het openingsfeest is een gezamenlijk initiatief van het team 
en de Ouderraad (OR) van De Bron. Er wordt gezongen, gedanst en er zijn leuke activiteiten voor en 
door de kinderen. 
 
Startvragen en -gesprekken 
Om uw kind(eren) snel te leren kennen, ontvangt u in de eerste week na de vakantie een e-mail met 
daarin drie vragen over uw kind(eren). We vragen u om deze vragen te beantwoorden en per e-mail 
terug te sturen. U krijgt in de eerste weken van het schooljaar een uitnodiging voor een startgesprek 
met de leerkracht waarin deze vragen aan bod komen. De startgesprekken zijn met de ouder(s), in de 
bovenbouw samen met het kind. 
 
Kennismakingsochtend nieuwe groepen 
De groepen 1/2, 3 en 3/4 veranderen na de zomervakantie helemaal van samenstelling. We hebben 
gemerkt dat het fijn is als ouders een moment hebben om kennis te maken en geïnformeerd te worden 
over het onderwijs en de activiteiten in de groep. Deze bijeenkomsten hebben plaats op woensdag- en 
vrijdagochtend (aanvang 9 uur) en duren ongeveer 1,5 uur. Wij stellen het op prijs als tenminste één 
ouder van ieder kind aanwezig kan zijn. 
 
Schoolfotograaf 
Op vrijdag 7 september 2018 komt schoolfotograaf Arnold Bartman langs op school. Op één dag 
worden verschillende foto’s gemaakt: van het team, de groep en de kinderen alleen. Op woensdag-
middag 12 september 2018 kunnen er familiefoto’s (of vriendenfoto’s) worden gemaakt. Ook broertjes 
en zusjes die nog niet op school zitten mogen samen met hun oudere broer of zus en hun ouders op de 
foto. De foto’s zijn (via internet) rechtstreeks bij de fotograaf te bestellen. 
 
Vreedzame Wijk en Vreedzame School 
Sinds mei 2016 is onze buurt een ‘Vreedzame Wijk’. Dat betekent dat scholen en instellingen die met 
kinderen en jongeren werken allemaal met dezelfde spelregels werken. Er wordt gestreefd naar een 
klimaat waarin kinderen en jongeren zich veilig en welkom voelen en waarin alle volwassenen hen op 
dezelfde positieve manier aanspreken. Zo wordt voor kinderen duidelijk dat overal dezelfde normen en 
afspraken gelden. Kinderen ervaren op deze manier de samenhang tussen de werelden van school, 
buurt en thuis. De Vreedzame Wijk is gebaseerd op het programma ‘Vreedzame School’. De Bron is 
sinds 2015 een Vreedzame School. Al een aantal jaren zijn er leerling-mediatoren die leerlingen 
kunnen helpen bij het oplossen van conflicten als ze er zelf niet uitkomen. Zij krijgen daarvoor een 
opleiding en ieder jaar komen er nieuwe mediatoren bij.  
 
Kinderwijkraad (KWR) 
De drie basisscholen in Westerpark – De Bron, De Catamaran en de Westerparkschool – organiseren in 
samenwerking met welzijnsorganisatie DOCK verkiezingen voor de KWR Van Beuningenplein. De leden 
van de KWR komen uit groep 6. Basis voor de activiteiten van de KWR vormt een Manifest dat ze met 
hun achterban hebben opgesteld: 
− De buurt is er voor iedereen en iedereen is welkom. 
− Wij verbeteren elkaar op een vreedzame manier en lossen conflicten op. 
− Wij zorgen samen voor elkaar en onze buurt. 
− Wij gaan op een leuke manier met elkaar om.  
De KWR denkt na over de praktische invulling van het Manifest. De leden gaan onder begeleiding van 
de jongerenwerkers van DOCK hiervoor vier activiteiten organiseren voor het Van Beuningenplein.  

  



 
september 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 
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     1 2 
     Zomer  
     vakantie  
       

       
       
       
       

36 

3 4 5 6 7 8 9 
Eerste schooldag  Koffieochtend  Koffieochtend   
Deze week     Schoolfotograaf   
nieuwsbrief       
       
       

       
       

37 

10 11 12 13 14 15 16 
Rosj Hasjana  Koffieochtend  Koffieochtend   

Deze week   Schoolfotograaf  Kennismaking   
MR-vergadering  (familiefoto’s)  groep 1/2A   
       
    Openingsfeest   
       

       

38 

17 18 19 20 21 22 23 
Kennismaking   Jom Kipoer  Koffieochtend   
groep 1/2B  Koffieochtend  In gesprek met…   

Deze week   Kennismaking     
nieuwsbrief  groep 3     
       
       
       

39 

24 25 26 27 28 29 30 
Deze week  Koffieochtend  Koffieochtend   
startgesprekken  Kennismaking  Open ochtend   
ouders  groep 3/4     

       
       
       
       

2018 
 

 
 
  



oktober 2018 
 
Medewerker ontvangst en organisatie 
Petra de Bruin komt terug naar De Bron en gaat een nieuwe functie vervullen: Medewerker ontvangst 
en organisatie. In deze functie legt zij contact met de ouders tijdens de koffieochtenden en de inloop 
bij de kleuters. Zij is conciërge en is aanspreekpunt en organisator voor de leeractiviteiten buiten 
school. Petra organiseert de koffieochtenden en staat voor u klaar als u vragen heeft over eten, slapen 
en andere opvoedingsvragen. Zij helpt bij het aanvragen van o.a. de VoorleesExpress (indien er meer 
nodig is op het gebied van taal en voorlezen thuis), het Jeugdsportfonds, Cultureel Jongeren Fonds en 
andere voorzieningen die de ouders zelf niet kunnen aanvragen en waar een intermediair voor nodig is. 
Ook bekijkt zij samen met de ouders of er eventuele ondersteuning wenselijk is op het gebied van taal 
en/of spelstimulering thuis. Zo kunnen ouders thuis gericht bijdragen aan de ontwikkelingskansen van 
hun kind en ervoor zorgen dat hun kind zo goed mogelijk voorbereid naar school gaat.  
 
De ouderhal van De Bron 
Op woensdag- en vrijdagochtend staat vanaf 8.30 uur koffie en (kruiden)thee klaar. Ouders kunnen 
elkaar ontmoeten, bijpraten, vragen stellen en met ideeën komen. Petra de Bruin organiseert hier 
bijeenkomsten, informatie-ochtenden en workshops over allerlei onderwerpen. Het kan gaan over 
gezond eten, schoolbeleid, opvoedingsvragen, spelen en lezen met kinderen. Het kan ook gaan over 
onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit of bij de behoeften van ouders. Themaochtenden en 
andere activiteiten starten om 9.00 uur. De activiteiten worden aangekondigd in de nieuwsbrief en op 
posters in de school. U bent van harte welkom in de ouderhal! 
 
Ouder- en Kind Adviseur (OKA) 
De Bron heeft, net als elke school in Amsterdam, een Ouder en Kind Adviseur (OKA) die werkzaam is 
bij het Ouder en Kind Team (OKT). Zijn naam is Elmer Louman. Hij werkt in de wijk en houdt 
spreekuur op school op woensdag of op afspraak. Misschien wilt u eens praten over pesten, gamen of 
andere zaken die belangrijk zijn, bijvoorbeeld als er problemen zijn in de thuissituatie. U kunt contact 
opnemen met Elmer op 06-14756298 of via e.louman@oktamsterdam.nl. Hij zal u zo goed mogelijk 
adviseren of verder helpen. Meer weten? www.oktamsterdam.nl. 
 
Onderwijskwaliteitsdagen (studiedagen) en vrije middagen 
Elk schooljaar maakt De Bron een jaarplan en een activiteitenplan. Om de activiteiten en het beleid 
goed te kunnen uitwerken, hebben de leerkrachten elk jaar een aantal onderwijskwaliteitsdagen. Op 
deze dagen zijn de kinderen vrij van school. De onderwijskwaliteitsdagen worden op verschillende 
weekdagen gepland en waar mogelijk gekoppeld aan een vakantie of feestdag. Dit schooljaar zijn ze 
gepland op 4 en 5 oktober, 29 oktober, 6 december 2018 en 30 januari, 15 februari, 28 en 29 maart, 
11 juni, 12 juli 2019. In de jaarplanning zijn dit jaar ook weer vrije middagen opgenomen: op 21 
december 2018 en 18 april 2019 zijn de kinderen ’s middags vrij. De organisaties voor naschoolse 
opvang zijn op de hoogte van de onderwijskwaliteitsdagen en vrije middagen en passen hun 
openingstijden aan. 
  
Dag van de Leraar 
De Dag van de Leraar is de Nederlandse variant van de internationale ‘World Teachers Day’. De 
Dag van de Leraar valt in de Nationale Onderwijsweek en is een feestdag voor alle leerkrachten in 
Nederland. De Dag van de Leraar wordt dit jaar op 5 oktober 2018 gevierd. Op deze dag wordt 
wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. 
  



 
oktober 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

40 

1 2 3 4 5 6 7 
Deze week   Koffieochtend Studiedag Studiedag   
nieuwsbrief  Feest kinder-  Dag v.d. leraar   
  boekenweek     

       
       
       
       

41 

8 9 10 11 12 13 14 
  Koffieochtend  Koffieochtend   
       
       
       

       
 Onderwijsavond  Onderwijsavond    
 bovenbouw  onderbouw    

42 

15 16 17 18 19 20 21 
Deze week   Koffieochtend  Koffieochtend   
nieuwsbrief       
       
       
       

 Onderwijsavond      
 middenbouw      

43 

22 23 24 25 26 27 28 
Herfstvakantie     Winter  

     tijd:  
     klok   
     1 uur  
     terug  
       

       

44 

29 30 31     
Studiedag  Koffieochtend     
       

       
       
       
       
       

2018 
  

 



november 2018 
 
Open ochtend 
Ongeveer eens per twee maanden is er op vrijdag van 9.00 – 10.30 uur een open ochtend op school. 
Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind kunnen zich hiervoor per e-mail aanmelden. De 
ouders ontvangen informatie over De Bron en kunnen vragen stellen aan de directeur en één of twee 
ervaren ouders. Zij worden door leerlingen van groep 8 rondgeleid door de school. Zo kunnen zij de 
school in bedrijf zien en de sfeer proeven. 
 
In gesprek met… 
Drie keer per jaar organiseren de MR, de OR en de directie een gesprek met belangstellende ouders 
over ontwikkelingen in het onderwijs. We zijn nieuwsgierig naar elkaars ideeën en mening. ‘Samen 
school zijn’ betekent ook je stem laten horen en inzicht krijgen in achtergronden van besluiten. De 
gesprekken beginnen na aanvang van de lessen rond 8.55 uur. 
 
Onderwijsavonden 
Per bouw – onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7, 8) –  
organiseren we een aantal onderwijsavonden. Twee keer per jaar is er van 17.00 tot 18.00 uur  
een inhoudelijke bijeenkomst over onderwijs en opgroeien. De thema’s zijn: ‘Sociaal-emotionele 
ontwikkeling en groepsdynamiek’ (oktober) en ‘Het onderwijs in de onder/midden/bovenbouw,  
hoe kunt u uw kind helpen’ (januari/februari). 
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
In De Waterval in de Van Hallstraat zit voorschool De Bron van Dynamo waar peuters vanaf 2½ jaar 
tot 4 jaar met andere kinderen kunnen spelen en leren. Door verschillende thema’s aan te bieden die 
aansluiten bij de beleving van het jonge kind wordt op de voorschool doelgericht en spelenderwijs 
gewerkt aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Een leidster van de voorschool werkt één ochtend 
per week in de kleutergroepen om de overgang van de voorschool naar groep 1/2 soepel te laten 
verlopen en voor een goede doorgaande leerlijn. 
 
Spelend leren bij de kleuters 
Actief leren is de kern van het aanbod bij de kleuters. Op de vroegschool (groep 1/2 van De Bron) en 
de voorschool (van Dynamo) is er veel aandacht voor de creatieve, motorische, sociaal-emotionele en 
leerontwikkeling van kinderen. De taalontwikkeling krijgt extra aandacht. Kinderen verkennen de 
wereld om zich heen en breiden zo hun kennis en ervaring uit. Het programma bij de kleuters gaat uit 
van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen en bevordert hun 
zelfstandigheid. Belangrijke elementen van het programma zijn een rijke speel-leeromgeving, een 
gestructureerd dagschema, interactie tussen de leerkrachten en de kinderen, observatie van de 
kinderen en betrokkenheid van ouders.  
 
Helpende Handjes 
Elke dag worden in alle kleutergroepen Helpende Handjes aangewezen. Deze kinderen mogen die dag 
de leerkracht helpen met vaste taakjes en extra klusjes. De Helpende Handjes mogen naast de 
leerkracht zitten in de kring, als eerste iets kiezen om te spelen en vooraan staan in de rij. De kinderen 
genieten van deze speciale rol en de extra aandacht! 
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 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

44 

   1 2 3 4 
    Koffieochtend   
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5 6 7 8 9 10 11 
Deze week   Divali  Koffieochtend   
nieuwsbrief en  Koffieochtend  Sint Maarten   
MR-vergadering    groep 1/2   
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12 13 14 15 16 17 18 
  Koffieochtend  Koffieochtend   
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19 20 21 22 23 24 25 
Deze week  Koffieochtend  Koffieochtend   
Nieuwsbrief en  Filosofielessen  Open ochtend   

oudergesprek       
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26 27 28 29 30   
  Koffieochtend  Koffieochtend   
       
       

       
       
       
       

2018 
  

 

 



december 2018 
 
Sint Maarten 
Op vrijdag 9 november 2018 vieren we in de groepen 1/2 Sint Maarten. We vertellen het verhaal van 
Sint Maarten en maken in de groep een lampion. Tijdens schooltijd lopen de kinderen zingend met hun 
lampion door de verduisterde school. De kinderen gaan langs een aantal groepen waar ze een kleine 
traktatie krijgen.  
 
Sinterklaas 
Als Sinterklaas in het land is, raakt De Bron ook helemaal in de sinterklaasstemming. Op maandag 19 
november 2018, de maandag na de aankomst van Sinterklaas in Nederland, is de hele school mooi 
versierd. Er zijn werkgroepen Sint en Kerst, die samen met de Ouderraad (OR) verantwoordelijk zijn 
voor de organisatie van de feesten en het ophangen en opruimen van de versiering. Extra handen van 
ouders komen daarbij altijd goed van pas. Dit jaar vieren we op 5 december 2018 het Sinterklaasfeest 
in alle groepen. Van 8.45 – 9.00 uur krijgt Sinterklaas een warm welkom op het schoolplein waar alle 
kinderen in een grote kring staan en hem toezingen. Sinterklaas wordt toegesproken door de directeur. 
Van 9.00 – 9.30 uur komen alle kinderen bij elkaar in de gymzaal of in de aula, samen met Sint en 
Piet. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep. Voor de ouders is er koffie en thee in de ouderhal 
bij de kleuters. Sint en Piet brengen in de loop van de ochtend een bezoek aan elke groep. Ze delen 
aan alle kinderen van groep 1 t/m 5 een cadeautje uit. De kinderen van groep 6 t/m 8 trekken lootjes. 
Ze kopen voor elkaar een klein cadeautje en maken een gedicht en een surprise. Soms wordt er een 
thema gekozen. De surprises worden in de week voor het Sinterklaasfeest tentoongesteld in de aula. 
Loop gerust eens binnen om de surprises te bewonderen! 
 
Kerstdiner 
Een week na het Sinterklaasfeest wordt de school omgetoverd in kerstsfeer. Ouders zijn welkom om te 
helpen bij het optuigen van de kerstbomen en het inrichten van de kerststal. Het kerstfeest wordt 
uitgebreid gevierd op De Bron. Op 20 december 2018, de donderdag voor de kerstvakantie, hebben 
alle groepen een kerstdiner op school van 18.00 – 19.00 uur. Om dit goed voor te bereiden hebben we 
die dag een continurooster en zijn de kinderen vanaf 14.00 uur vrij. De kinderen eten samen met hun 
klasgenootjes en hun leerkracht van de lekkere hapjes die ze meenemen van thuis. De leerkracht 
overlegt met de ouders over de hapjes. Tijdens het kerstdiner van de kinderen is er in de aula een 
kerstfeest voor de ouders. Dit wordt georganiseerd door de OR. U kunt uw hulp aanbieden via 
bron.or@askoscholen.nl.  
 
Kerstviering 
Op 21 december 2018, de vrijdag voor de kerstvakantie, is er ’s ochtends een kerstviering in de aula. 
’s Middags zijn de kinderen vrij. De versiering in de school wordt samen met de ouders opgeruimd. De 
school is dan helemaal klaar voor een frisse start in het nieuwe jaar. 
 
Levensbeschouwing 
De Bron is van oorsprong een katholieke school waar we kinderen kennis laten maken met en respect 
leren voor alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Ieder jaar staat een stroming centraal. Dit jaar 
verdiepen we ons in het Humanisme en het Atheïsme. We bereiden deze dagen graag voor met ouders 
die zich hierbij betrokken voelen. De eerste bijeenkomst hiervoor is 21 september 2018 om 9.00 uur. 
In dit kader krijgen de groepen 4 t/m 8 dit jaar filosofielessen. 
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3 4 5 6 7 8 9 
Chanoeka  Sinterklaas Studiedag Koffieochtend   
Deze week        
nieuwsbrief       
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  Koffieochtend  Koffieochtend   
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17 18 19 20 21 22 23 
Deze week   Koffieochtend  Kerstviering   
nieuwsbrief en       
MR-vergadering   Continurooster    
   Tot 14.00 uur Kerstvakantie   

       
   Kerstdiner    

52 

24 25 26 27 28 29 30 
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januari 2019 
 
Cito Leerling Onderwijs Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) 
Het Cito LOVS is een volgsysteem voor groep 3 t/m 7. Wat veel mensen ‘de Cito’ noemen, bestaat uit 
meerdere toetsen. Voor groep 3 t/m 7 zijn er twee keer per jaar toetsen om de vorderingen 
van de kinderen te meten. De Citotoetsen geven de school inzicht in de resultaten van het geboden 
onderwijs. Met die informatie kan de leerkracht het lesprogramma bijstellen en kinderen meer, minder 
of ander werk geven. Bij de kleuters doen we dit met het observatiesysteem ‘Kijk!’.  
De Centrale Eindtoets in groep 8 is de laatste meting en bestaat uit de onderdelen taal, rekenen en 
studievaardigheden. Op De Bron maken de leerlingen Route 8, een adaptieve, digitale eindtoets die wij 
beter vinden aansluiten bij het doel van de eindtoets. Het doel van een eindtoets is om, in aanvulling 
op het schooladvies, informatie te krijgen over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. 
Het definitieve schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.  
 

Voorlopig advies voortgezet onderwijs 
Als een kind de basisschool verlaat, maakt het een grote stap naar het voortgezet onderwijs. In de 
groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen en hun ouders dan ook uitgebreid voorlichting over de 
adviesprocedure voor het voortgezet onderwijs. Dit begint in groep 7 vlak voor de zomervakantie, in 
week 28, met een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Als een leerling van groep 7 een 
voorlopig advies lager dan VMBO-t heeft gekregen, moet hij/zij in groep 8 verplicht deelnemen aan het 
zogenaamde capaciteitenonderzoek. Er wordt dan een intelligentietest afgenomen. Met de resultaten 
van het onderzoek kan als het nodig is extra zorg worden aangevraagd voor een leerling.  
 
Rapportgesprekken groep 8 
In november 2018 houdt de leerkracht van groep 8 de rapportgesprekken. Hierin komen de 
leerresultaten, de werkhouding en de verschillende persoonlijkheidskenmerken van het kind aan bod 
(zelfstandigheid, motivatie, tempo, taakgerichtheid, etc.). Met toestemming van de ouders wordt 
deze informatie over de leerling later doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs waar de 
leerling is geplaatst. Daarnaast wordt de Amsterdamse scholengids uitgereikt. Leerlingen uit groep 8 
en hun ouders kunnen zich dan op basis van het voorlopig advies gaan oriënteren op een school.  
 
Definitief advies voortgezet onderwijs 
Om een goed advies te kunnen geven voor een passende school voor voortgezet onderwijs, verzamelt 
de school tal van gegevens op grond waarvan in januari 2019 het definitieve schooladvies wordt 
gegeven. De leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben dan een gesprek met de leerkracht over dit 
definitieve advies. De eindtoets die wordt afgenomen op 16 en 17 april 2019 heeft hierop geen invloed 
meer. De score van de eindtoets wordt apart gewogen. Het schooladvies is bindend en doorslaggevend 
voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt is om de leerling op die vorm van 
voortgezet onderwijs te plaatsen waar zijn/haar mogelijkheden het best tot hun recht komen. 
 
Informatieavond groep 8  
Kort na het definitieve advies volgt op 7 januari 2019, direct na de kerstvakantie, een algemene 
voorlichtingsavond voor groep 8 over de verschillende schooltypen en de aanmeldingsprocedure. 
Ouders maken zelf de keuze voor een school voor hun kind. Ook moeten ouders hun kind zelf 
persoonlijk aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs, dit doet de basisschool niet. 
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februari 2019 
 
Ouderraad (OR) 
De ouderraad (OR) werkt samen met de school aan een goed leef- en leerklimaat voor de kinderen. De 
OR is een schakel tussen school en ouders en onderhoudt contacten met de Medenzeggenschapsraad 
(MR) en de klassenouders. De OR heeft, in tegenstelling tot de MR, geen wettelijke bevoegdheden. De 
OR houdt zich bezig met de praktische zaken op school zoals het organiseren van (en/of ondersteunen 
van het team bij) festiviteiten of buitenschoolse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, 
het paasontbijt en het ouderfeest. De OR is ook betrokken bij het regelen van de Avond4daagse. Heeft 
u zin om mee te doen? Meldt u aan via bron.or@askoscholen.nl.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten op De 
Bron. Het algemene doel van de MR is om een formeel overleg te organiseren waardoor openheid en 
onderling overleg in de school worden bevorderd. Elke school heeft verplicht een MR. Deze bestaat uit 
een gezamenlijke en bij voorkeur gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel van de school. 
Een MR heeft twee soorten wettelijke bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil 
zeggen dat de directeur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en 
ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat de school elk advies van de MR moet overnemen. Dat 
ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Dit is o.a. het geval bij een 
verandering in het schoolplan, leerplan, zorgplan of schoolreglement of veranderingen in het beleid ten 
aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. De directeur kan zonder instemming van de MR 
dergelijke besluiten niet nemen. Als de directeur het besluit toch uitvoert, kan de MR daartegen in 
beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 
Op dit moment bestaat de MR 2 personeelsleden: 
- Sanne Nieuwenhuijsen (groep 3/4) 
- Rosanne van Lammeren (intern begeleider) 
- vacature 
en 2 ouders: 
- Jakobien Vos, moeder van Eva (groep 4) en Jaime (groep 1) 
- Sander van den Akker, vader van Veerle (groep 7) en Lotte (groep 4) 
- vacature 
Wilt u op de hoogte blijven van wat de MR doet? U bent van harte welkom om een MR-vergadering bij 
te wonen. Kijk in de nieuwsbrief, op de website van De Bron of op deze kalender voor de vergaderdata 
en/of de agenda. Op de website zijn tevens notulen en acties van vergaderingen terug te vinden. Heeft 
u een vraag, wilt u zelf een agendapunt inbrengen of wilt u zich kandidaat stellen voor de MR? Neem 
dan rechtstreeks contact op met één van de leden of via bron.mr@askoscholen.nl.  
 
Oudergesprekken en rapporten 
Tenminste drie keer per schooljaar is er gelegenheid voor een gesprek met de leerkracht, in de 
bovenbouw samen met het kind. Deze gesprekken vinden ’s middags of ’s avonds plaats. In het 
gesprek wordt u geïnformeerd over de schoolvorderingen van uw kind(eren). In september 2018 en 
februari 2019 krijgt u een uitnodiging voor een gesprek, in november 2018 en mei 2019 kunt zelf 
aangeven of u een gesprek wilt met de leerkracht (optioneel). Twee keer per jaar krijgt uw kind een 
rapport mee naar huis. Het eerste rapport wordt in februari 2018 besproken in het oudergesprek. Het 
tweede rapport wordt in de laatste schoolweek uitgereikt. Er is dan geen gesprek.  
 
Nog even op een rijtje: 
Week 39 september 2018 startgesprek - 
Week 47 november 2018 oudergesprek (optioneel) - 
Week 7 februari 2019 oudergesprek rapport 1 
Week 19 mei 2019 oudergesprek (optioneel) - 
Week 27 12 juli 2019 - rapport 2 
 
Bovenstaand schema geldt alleen voor de groepen 1 t/m 6. De adviesgesprekken in groep 7 staan 
gepland voor week 28 (8 t/m 12 juli 2019). Ook voor groep 8 gelden andere afspraken. De ouders 
worden hierover via brieven geïnformeerd. Zie voor meer informatie over de gang van zaken in groep 
8 de tekst van de maand januari. 

  



 
februari 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo 

5 

    1 2 3 
    Koffieochtend   
    Open ochtend   
       

       
       
       
       

6 

4 5 6 7 8 9 10 
Deze week   Koffieochtend  Koffieochtend   
MR-vergadering  Rapport 1 mee     
       
       
       

 Onderwijsavond      
 bovenbouw      

7 

11 12 13 14 15 16 17 
Deze week  Koffieochtend  Voorjaarsvakantie   

nieuwsbrief en    Studiedag   
oudergesprek       
       
       
 Onderwijsavond      

 onderbouw      

8 

18 19 20 21 22 23 24 
       
       

       
       
       
       
       

9 

25 26 27 28    
  Koffieochtend     
       
       

       
       
       
       

2019 
  

 
  



maart 2019 
 
Gymkleding 
De kinderen dragen tijdens de sportactiviteiten op school gymkleding. In groep 1/2 dragen de kinderen 
alleen gymschoenen, deze blijven op school. Wilt u zorgen voor een paar passende gymschoenen 
voorzien van de naam van uw kind? De kinderen kunnen schoenen met elastiek of klittenband het 
makkelijkst zelf aan- en uittrekken. Denk er ook aan dat als uw kind nieuwe schoenen nodig heeft, de 
gymschoenen waarschijnlijk ook te klein geworden zijn! Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles van 
een vakleerkracht gymnastiek in de Van Hogendorphal. De kinderen nemen op de dagen van de 
gymles eigen gymschoenen en gymkleding mee naar school. 
 
Sportdag 
De vakleerkracht gymnastiek organiseert jaarlijks de sportdag voor groep 3 t/m 8 buiten op een 
sportveld in de buurt, dit schooljaar op 9 mei 2019. Voor de kleuters is de sportdag in en rond de 
school op 15 mei 2019.  
 
Op de voorgrond 
Eén keer per jaar staan de leerlingen van De Bron op het toneel. Dat kan in een dansvoorstelling, in 
een musical of in een toneelstuk. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen presenteren 
en een andere kant van zichzelf laten zien. De vorm staat niet van tevoren vast. Het is een bijzondere 
ervaring als het lukt om dit met de hele school tegelijk te doen. Maar ook een kleiner toneel heeft zijn 
voordeel. Er is een werkgroep van leerkrachten die zich verdiept in de vorm van dit jaar.  
 
Muziekles 
Alle kinderen op De Bron krijgen muziekles. Bij de kleuters wordt dagelijks gezongen met de 
groepsleerkracht en ook in de midden- en bovenbouw wordt regelmatig gezongen. Groepen 1 t/m 8 
krijgen 2-wekelijks les van de vakleerkracht meester Rachid en groep 8 zingt het laatste kwartaal de 
liedjes van de musical. In groep 5/6 krijgen de kinderen les in noten lezen en keyboard spelen.  
 
Keyboardles en pianoles 
Elk kind van groep 5/6 krijgt keyboardles van juf Pavla. Een aantal kinderen met bijzonder muzikaal 
talent wordt uitgekozen voor pianoles. Deze kinderen krijgen twee jaar lang na schooltijd pianoles van 
een vakdocent. Dit wordt gefinancierd door de ‘Stichting Muziek op School’. De Stichting maakt het 
mogelijk dat kinderen hun muzikale talent kunnen ontwikkelen, ook als daar van huis uit geen geld 
voor is. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Annette Schautt, moeder van Merith (groep 7). De 
Stichting Muziek op School is altijd op zoek naar donateurs. U kunt uw bijdrage overmaken op de 
bankrekening met IBAN NL94INGB0002800561 ten name van Marja Morlang. 
 
Buitenschoolse Opvang (BSO) 
Kinderen worden door verschillende organisaties voor Buitenschoolse Opvang bij De Bron opgehaald: 
Organisatie Telefoonnummer 
Brood en Spelen - Waterval 06-30995075 
De Regenboog - Vlinder  020-4003433 
Kidtopia  020-4868732 
Pomydo  020-6844374 
De Natuurfontein 020-4750103 
Ikke&zo 06-36489295 
De Bengel 06-19973037 
 
Naschoolse activiteiten  
Twee keer per jaar komt er een programmaboekje uit met het aanbod van Naschoolse Activiteiten 
Amsterdam. Daarin staan leuke sport- en spelactiviteiten en creatieve en leerzame cursussen voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Via de website www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl kunt u uw 
kind aanmelden. Petra de Bruin kan u hierbij zo nodig helpen. Een aantal activiteiten vindt plaats op de 
Bron. 
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april 2019 
 
Paasontbijt 
Het paasfeest wordt gevierd op De Bron. Op 18 april 2019, op Witte Donderdag, genieten alle kinderen 
met hun eigen leerkracht van een paasontbijt in hun eigen groep. Het ontbijt wordt door school 
verzorgd, de tafels worden feestelijk gedekt door de leerkrachten. Dit alles gaat onder leiding van de 
werkgroep paasontbijt die bestaat uit wisselende leerkrachten en de Ouderraad (OR). Tijdens het 
paasontbijt van de kinderen wordt er voor de ouders in de aula een paasontbijt geserveerd. U bent van 
harte welkom om te helpen met het zetten en schenken van koffie en thee, het bakken en koken van 
verse eitjes e.d. En u bent natuurlijk ook van harte welkom om mee te ontbijten! 
 
Pasen  
Na het paasontbijt in de klas is er een paasviering in de aula. We doen dit in twee keer, zodat ouders 
ook aanwezig kunnen zijn. ’s Middags zijn de kinderen vrij. 
 
Verjaardagen 
De verjaardag van een kind wordt altijd in de groep gevierd met de klasgenoten en de leerkracht. De 
jarige trakteert in de groep en wordt natuurlijk toegezongen. Hij/zij krijgt van de eigen leerkracht een 
verjaardagskaart. De jarige mag de klassen rond en de leerkrachten schrijven hun persoonlijke wens 
op de kaart. Op De Bron stimuleren we een gezonde leefstijl. Daarbij hoort ook een gezonde traktatie. 
Kies bij voorkeur fruit of een traktatie zonder suiker en houdt de traktatie KLEIN. Zoekt u inspiratie 
voor lekkere, gezonde traktaties? Kijk dan op de website van De Bron of op www.gezondtrakteren.nl. 
De verjaardag van de leerkracht wordt met de kinderen in de eigen groep gevierd op initiatief van de 
leerkracht. 
 
Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist 
Moet uw kind naar de huisarts, tandarts of een specialist? Probeert u de afspraak dan zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te maken. Als dit niet mogelijk is, geef dan tijdig aan de leerkracht door wanneer uw 
kind een afspraak heeft. 
 
Schooltandarts 
Voor kinderen die (nog) niet naar een eigen tandarts gaan, is het mogelijk om twee keer per jaar op 
school gecontroleerd en behandeld te worden door een schooltandarts van Jeugdtandverzorging 
Amsterdam. Ouders kunnen hun kind hiervoor aanmelden via een inschrijfformulier. Dit formulier 
wordt elk jaar op school uitgereikt. Als behandeling op school niet mogelijk is, kan uw kind terecht bij 
een van de behandelcentra van Jeugdtandverzorging Amsterdam of op een Ouder en Kind Centrum 
(OKC).  
 
Schoolarts 
De medewerkers van de Schoolgezondheidszorg van de GGD onderzoeken jaarlijks duizenden 
Amsterdamse kinderen, ook op De Bron. Twee keer op de basisschool krijgt u een oproep 
van de GGD: één keer in groep 2 en één keer in het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt. De 
onderzoeken worden door de schoolarts of -verpleegkundige gedaan. Voor enkele onderzoeken moet u 
naar het Ouder en Kind Centrum (OKC). Dit wordt op tijd aangekondigd. In groep 2 onderzoekt de 
schoolarts uitgebreid de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw kind: ogen, oren, lengte en 
gewicht, spraak/taalontwikkeling, motoriek en gedrag. Als de uitkomsten van deze onderzoeken voor 
de school belangrijk zijn en niet onder de medische geheimhouding vallen, worden deze met de 
leerkracht doorgesproken. De schoolarts vraagt van te voren aan de leerkracht of er bijzonderheden 
zijn te melden over het kind. 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt ontvangt u een oproep voor twee prikken (inentingen): 
één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode hond (BMR). 
Om de gezondheid van de hele school te kunnen waarborgen, gaan wij ervan uit dat ouders hun 
kinderen mee laten doen met het rijksvaccinatieprogramma. Indien u daarvan afwijkt, verwachten wij 
dat u dit met ons bespreekt.  
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mei 2019 
 
Halen en brengen 
De schooldeuren gaan elke dag om 8.30 uur open. Om 8.45 uur beginnen de lessen. Ouders zijn tot 
8.40 uur welkom om even in de groep te blijven bij hun kind, iets door te geven of een vraag te stellen 
aan de leerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden tussen de middag en aan het einde van de 
schooldag door hun ouders opgewacht op het plein. De kinderen van groep 1/2 worden door hun 
ouders opgehaald uit de groep. Om drukte bij de hoofdingang te beperken maken de ouders van de 
kinderen uit groep 1/2 gebruik van de zijdeur links van de hoofdingang, bij het gele hek. Ouders die al 
eerder in de school aanwezig zijn, wachten in de ouderhal totdat de klasdeuren open gaan. Zo kunnen 
de leerkrachten de lessen rustig afronden.  
 
Op tijd komen 
Het is belangrijk dat uw kind thuis een goed ontbijt eet en op tijd op school komt. Neem daar ’s 
morgens dus de tijd voor! Leerkrachten willen de les graag rustig en op tijd beginnen. Ook voor uw 
kind is het fijn als er tijd is om iets te kiezen om zelf, of samen met u, te doen voor de les begint. Het 
is niet leuk voor een kind als de les bij binnenkomst al begonnen is. Als kinderen te laat komen wordt 
dit geregistreerd. De leerplichtambtenaar heeft toegang tot deze registratie. 
 
Gezondheid… een groot goed! 
Ook dit jaar wordt er op De Bron weer op verschillende manieren aandacht besteed aan gezondheid. 
Goede voeding, actief bewegen en een gezond gewicht horen daarbij. Kinderen worden op De Bron 
gestimuleerd om te ontdekken hoe leuk het is om te sporten en te bewegen en misschien zelf lid te 
worden van een sportclub in de buurt. De Bron werkt met een protocol ‘gezonde voeding’. Dit houdt in 
dat de kinderen om 10.00 uur water drinken en fruit of een boterham eten en tussen de middag bij 
voorkeur bruin brood en een (ongezoet) melkproduct. Ouders kunnen meehelpen door gezond eten en 
drinken mee te geven naar school.  
 
10-uurtje 
In de ochtendpauze drinken de kinderen water en eten ze fruit of een boterham. Geef uw kind GEEN 
koek of pakjes drinken mee. Soms lijken deze producten gezond, maar er zit veel suiker in. Zoekt u 
inspiratie voor lekkere ontbijt- en lunchgerechten? Petra de Bruin kan u allerlei praktische tips geven 
om uw kind(eren) aan te moedigen om vaker en meer groenten en fruit te eten. 
 
Overblijf 
Tussen 12.00 en 12.55 uur kunnen kinderen op school overblijven om te eten en te spelen. Groepjes 
van maximaal 15 leerlingen verblijven in de eigen groep of een overblijfruimte onder begeleiding van 
één overblijfkracht. De kosten voor de overblijf zijn in het schooljaar 2018-2019 als volgt: 
 
4 dagen per week  € 250,00 per jaar  
3 dagen per week  € 187,50 per jaar  
2 dagen per week  € 125,00 per jaar  
1 dag per week  € 65,00 per jaar  
 
U krijgt een korting als u vroeg en/of voor meerdere kinderen uit één gezin betaalt. Betaling van het 
abonnement kan door het geld over te maken op de bankrekening met IBAN NL17INGB0668243384 
van De Bron onder vermelding van de naam van uw (oudste) kind. Een keer extra overblijven kan door 
's morgens een dagkaartje van € 2,50 te kopen bij Petra de Bruin. U betaalt met contant en gepast 
geld. Het kaartje geeft u aan het begin van de schooldag aan de leerkracht. Als uw kind ziek is, geeft 
de leerkracht dit aan de overblijfkracht door. Als uw kind voor het eerst naar de overblijf gaat, kunt u 
een keer meedraaien om uw kind te laten wennen. Sommige groepen gaan eerst eten en daarna 
spelen, voor andere groepen geldt het omgekeerde. Kinderen kunnen zich aanmelden voor een 
activiteit tijdens de overblijf. Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. De activiteiten wisselen 
3-4 keer per jaar. Voor iedere periode kan een kind zich inschrijven voor één activiteit.  
Er zijn twee overblijfcoördinatoren, Darifa Ben Hadhoum en Norah el Ghoulbzouri. Ook is er een 
overblijfcommissie met juf Valbona (groep 8) als contactpersoon. Als u vragen heeft over de gang van 
zaken bij de overblijf kunt u met hen contact opnemen. Heeft u belangstelling om overblijfkracht te 
worden? Neem dan contact op met de overblijfcoördinatoren. Op de achterzijde van de maand juli 
vindt u de afspraken en regels die gelden tijdens de overblijf.  
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juni 2019 
 
Ouderbijdrage 
Aan alle ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd. De school gebruikt dit geld om activiteiten te 
betalen die niet door het rijk en/of het stadsdeel gesubsidieerd worden. Hieronder vallen: 
openingsfeest, Suikerfeest, Sinterklaas (cadeaus, Sint en Pieten), Kerstmis (versiering, bomen, 
viering), Pasen (ontbijt, viering), groepsuitjes (Artis, musea, zwembad, etc.), sport- en speldag (huur 
sportmateriaal, limonade), schoolreisje en afscheidsfeest groep 8. De ouderbijdrage is € 50 per 
leerling, bij meerdere kinderen uit één gezin betaalt u voor de volgende kinderen € 45 per kind. U 
ontvangt voor de ouderbijdrage rond de herfstvakantie een betaalverzoek via WIS-collect. U kunt de 
ouderbijdrage ook overmaken op de bankrekening met IBAN NL53INGB0668297832 van De Bron 
onder vermelding van de naam van uw (oudste) kind. 
 
Bezoek bibliotheek 
Elk jaar gaan er groepjes kleuters met één van de leerkrachten op bezoek in de bibliotheek. De 
bibliotheek organiseert ook allerlei leuke en leerzame activiteiten. In de loop van het schooljaar doen 
de groepen 3 t/m 8 daaraan mee. Wist u trouwens dat elk kind tot 18 jaar gratis lid kan worden van de 
bibliotheek? 
 
Schooltuinen 
De kinderen van groep 6 en 7 gebruiken regelmatig hun groene vingers in de schooltuinen. Elk kind 
heeft een eigen tuintje waarin hij/zij iedere week zo’n 1½ uur werkt. De begeleiding wordt gedaan 
door een schooltuinmedewerker. De oogst is vaak best groot. Elk kind mag de eigen oogst zelf 
meenemen naar huis. Gezond en smakelijk! 
 
Artis 
Voor alle groepen heeft de school een jaarabonnement op Artis. Elk jaar wordt per groep besloten of zij 
naar Artis gaan of niet. Enkele groepen krijgen rondleidingen en lessen in Artis. Deze worden 
georganiseerd door de Amsterdamse Natuurhistorische Raad. 
 
Schoolreisje 
De school organiseert elk jaar een schoolreisje voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Dit jaar is het 
schoolreisje op vrijdag 7 juni 2019. De schoolreisjes hebben afwisselend een sportief, onderzoekend of 
spelkarakter. De kinderen worden vervoerd met een touringcar. Naast de leerkrachten gaan er ouders 
mee als begeleiders. Er kan maar een beperkt aantal ouders mee. Meestal worden als eerste de ouders 
gevraagd die al actief zijn binnen de school. Als u belangstelling heeft, meldt u dan op tijd aan bij de 
eigen leerkracht. De kosten voor de schoolreis worden betaald uit de ouderbijdrage. Als u de 
ouderbijdrage voor uw kind niet heeft betaald, kan uw kind niet mee op schoolreisje. Op de dag van 
het schoolreisje verzamelen de kinderen in de groep. Dan lopen ze naar de plek waar de bussen klaar 
staan. Het is leuk als u de kinderen komt uitzwaaien. De bussen keren terug op dezelfde plek tussen 
15.30 – 16.30 uur.  
 
Kamp groep 8 
Elk jaar gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. De kinderen verblijven een aantal dagen in huisjes. 
De huisjes staan op een apart kampeerterrein in het bos. De kinderen gaan op de fiets naar de locatie. 
Voor het kamp betaalt u € 100 per kind inclusief de ouderbijdrage. U kunt dit bedrag in termijnen 
betalen. Het kamp in groep 8 is één van de rituelen waarmee de overgang naar de middelbare school 
wordt gemarkeerd. Het is voor alle kinderen belangrijk dat de hele groep mee gaat. 
 
Afscheidsavond en musical groep 8 
De leerlingen van groep 8 organiseren samen met hun leerkracht op donderdag 4 juli 2019 een 
afscheidsavond. De kinderen spelen en zingen samen in een musical. Hiervoor zijn de familieleden van 
de leerlingen van groep 8 uitgenodigd. De kinderen van groep 1 t/m 7 mogen overdag aanwezig zijn 
bij de generale repetitie. Na de musical en het afscheidsritueel en blijft groep 8 voor een schoolfeest in 
de school.  
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Avond4daagse 
De Ouderraad (OR) maakt het mogelijk dat De Bron als school meedoet aan de Avond4daagse 
Westerpark. De Avond4daagse wordt gelopen maandag 24 t/m donderdag 27 juni 2019. Kinderen en 
ouders van De Bron die mee willen lopen kunnen zich opgeven bij een contactpersoon vanuit de 
school. U kunt helpen met het maken van avondvierdaagse traktaties en het uitdelen langs de route. U 
bent natuurlijk altijd welkom om de kinderen aan te moedigen! Er is een vast verzamelpunt in het 
oude deel van het Westerpark waar we elke avond om 17.45 uur verzamelen en van waaruit om 18.00 
uur gestart wordt. De kinderen zijn goed herkenbaar aan hun Bron T-shirts. 
 
Schoolfeest voor de ouders 
De Bron vindt betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen erg belangrijk. Om de ouders 
met elkaar in contact te brengen, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Een van die 
activiteiten is het schoolfeest voor en door ouders. De coördinatie is in handen van de 
Ouderraad (OR). Het feest duurt van 20.00 – 24.00 uur. Er zijn hapjes en drankjes en een echte DJ 
verzorgt de muziek. Ouders kunnen helpen versieren, hapjes klaarmaken, bardienst of deurdienst 
draaien en helpen met opruimen. Komt u dit jaar ook swingen? 
 
Einde van het schooljaar en rapport 2 
Het tweede rapport wordt in week 27 uitgereikt. Er is dan geen oudergesprek. De laatste schooldag is 
dit jaar op 11 juli 2019. U kunt uw kind aan het einde van de schooldag in de klas ophalen. Er is 
gelegenheid om afscheid te nemen en elkaar een fijne vakantie te wensen.  
 
Interessante links 
www.bronschool.nl 
www.askoscholen.nl 
www.oktamsterdam.nl 
www.weekvandeopvoeding.nl (1 t/m 7 oktober 2018) 
www.positiefopvoeden.nl 
www.voedingscentrum.nl 
www.schoolgruiten.nl 
www.groentenenfruitbureau.nl 
www.schoolfotosonline.nl 
www.oba.nl 
www.leskompas.nl 
www.devreedzameschool.net / www.vreedzaam.net 
www.tolkinfo.nl 
www.voorleesexpress.nl 
www.a4dw.nl 
www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl 
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Actieve ouders 
Ouders kunnen op allerlei manieren actief zijn op De Bron. Dat kan in de groep van uw kind en voor de 
hele school. Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten waar we hulp voor nodig hebben: 
 
In de klas Wat houdt het in?  Wanneer? 
Klassenouder De klassenouder helpt de leerkracht bij de 

organisatie van activiteiten in de groep en 
op school. Dit gaat altijd op verzoek van 
en na overleg met de leerkracht. De 
klassenouder hoeft niet alles zelf te doen. 
Het gaat erom ouders zoveel mogelijk bij 
de activiteiten te betrekken. De 
klassenouder is ook de spreekbuis tussen 
de ouders en de leerkracht voor de 
groepsactiviteiten. 

Het hele jaar door. De klassenouder 
stuurt vooral e-mails en/of bericht 
via een klasse-appgroep en stemt af 
met de leerkracht en andere ouders 
tussen 8.30 – 8.45 uur.  

Stempelouders In groep 1/2. Een half uur per keer letters 
stempelen met een klein groepje 
kinderen. 

Na oproep van de leerkracht.  

Leesouders In groep 3. Tussen 8.45 – 9.15 uur  
20 minuten lezen met 2 of 3 kinderen.  

Na oproep van de leerkracht. 

Luizenpluizen In iedere groep. Een of twee ouders 
checken alle kinderen op luizen of neten.  

Na iedere vakantie een uurtje, op 
een zelf te plannen moment. 

 
In de school Wat houdt het in? Wanneer? 
In de OR 
(Ouderraad) 

De OR helpt mee met het organiseren van 
feesten en vieringen op De Bron. Per feest 
doet één van de OR-leden de coördinatie. 
Via de klassenouders worden vrijwilligers 
gevraagd te helpen bij de uitvoering.  

Actieve periodes rondom de feesten, 
bijv. openingsfeest, Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, ouderfeest, Avond-
4daagse.  

In de MR 
(Medezeggen-
schapsraad) 

De MR behartigt de belangen van de 
ouders van de kinderen op De Bron. Elke 
school heeft verplicht een MR. De MR 
bestaat uit ouders en personeel van De 
Bron.  

Vijf keer per jaar is er een 
vergadering. 

Bibliotheek-
commissie 

De vrijwilligers van de bibliotheek-
commissie zorgen ervoor dat de lees-
boeken van de school in goede staat 
blijven. Ze helpen ook bij activiteiten in de 
Kinderboekenweek.  

Ongeveer zes keer per jaar een 
ochtend boeken herstellen, 
plastificeren en coderen. 

Kleuterplein vegen De kleuters gaan zoveel mogelijk naar 
buiten. Het liefst twee keer per dag als 
het weer het toelaat. Er wordt dan flink 
geschept in de grote zandbak op het 
kleuterplein. Er komt ook wel eens wat 
zand naast de bak en de wind doet de 
rest. Dan komen vegende ouders goed 
van pas… 

Van augustus-oktober en van mei-juli 
wekelijks volgens een rooster.  

Bron-band De Bron-band, vooral bestaande uit 
ouders van De Bron, zorgt voor een 
vrolijke noot bij feestelijke activiteiten. 
Bespeel je een instrument? Kom dan 
spelen in de Bron-band! Je kunt je 
opgeven bij Petra de Bruin. 

Bandleden in onderling overleg.  

Ouderkoor 
Sing@9 

Bij voldoende belangstelling start er na de 
zomer weer een ouderkoor onder leiding 
van Marijke Faber. Tijdens de kerstviering 
verzorgen zij een optreden. 

Direct na de koffieochtend op vrijdag. 

 

  



Afspraken en regels tijdens de overblijf 
De tijd tussen 12.00 – 13.00 uur is voor de kinderen vrije tijd. De kinderen hebben tijd om te lunchen 
en te spelen onder begeleiding van een overblijfkracht. De belangrijkste taak van de overblijfkracht is 
zorgen voor een goede sfeer. Daarvoor zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
� Tijdens de lunch zitten de kinderen aan tafel. Meestal aan hun eigen tafel, maar vriendjes en 

vriendinnetjes mogen ook bij elkaar zitten. 
� De overblijfkrachten stimuleren de kinderen om hun lunch te eten, maar ze dwingen de kinderen 

niet. Het gaat zoals u het thuis ook zou doen met een vriendje of vriendinnetje van uw kind: 
‘probeer de helft te eten’, ‘proef eerst een hapje’, ‘eet wat je wel lekker vindt’ etc.  

� Als u vindt dat uw kind te weinig eet tijdens de overblijf, werkt de volgende aanpak het beste: U 
spreekt met uw kind af wat hij of zij minimaal moet eten en spreekt eventueel ook een beloning af. 
U vertelt deze afspraak aan de overblijfkracht of doet een briefje in de lunchtrommel. De 
overblijfkracht bespreekt de afspraak met uw kind en samen voeren ze deze uit.  

� Tijdens de lunch is het prettig als er een rustige sfeer is in de groep. Net zoals wanneer u thuis aan 
het eten bent. Daar zijn de overblijfkrachten en de kinderen samen verantwoordelijk voor. Soms is 
het nodig dat de overblijfkrachten de kinderen corrigeren. De overblijfkrachten zijn getraind, maar 
het zijn geen professionals met een pedagogische opleiding. Het kan voorkomen dat ze op een 
andere manier corrigeren dan u thuis gewend bent maar u mag er vanuit gaan dat er respectvol 
met uw kind wordt omgegaan. 

� De kinderen gaan zoveel mogelijk naar buiten tijdens de overblijf. Het is fijn voor de kinderen om 
even te kunnen bewegen, frisse lucht te krijgen en hun energie kwijt te raken. In de winter zijn er 
ook wel binnen activiteiten. De overblijfkracht gaat mee naar buiten en is voor de kinderen 
herkenbaar aan een opvallend hesje.  

� Kinderen kunnen spelen met het speelgoed van De Toverbal, de buitenspeelclub van IJsterk. Er is 
een aparte plek waar de kinderen kunnen voetballen met een zachte bal.  

� De school werkt met een protocol ‘gezonde voeding’, ook voor de overblijf. Ouders kunnen 
meehelpen door gezond eten en drinken mee te geven voor de lunch. Geef dus geen koek en 
pakjes drinken mee. 

De ervaring leert dat kinderen van tijd tot tijd aangeven dat ze niet naar de overblijf willen. Het kan 
zijn dat er op school iets gebeurd is of dat uw kind ruzie heeft met een vriendje of vriendinnetje. 
Kinderen vinden het vaak ook gewoon gezellig om met hun ouders te lunchen. Ouders kunnen dit 
vanwege hun werk of om andere redenen vaak niet regelen. Ze voelen zich dan wel eens schuldig en 
dat voelen kinderen haarfijn aan. Hoe duidelijker u bent over de (on)mogelijkheden om thuis te 
lunchen, hoe beter dat is voor uw kind. Als uw kind niet naar de overblijf wil, vertel dit dan tegen de 
leerkracht. Die kan dit doorgeven aan de overblijfkracht en eventueel uitzoeken of er iets aan de hand 
is. U kunt ook zelf met uw kind bespreken hoe u samen kunt zorgen dat het wel leuk is tijdens de 
overblijf. Het is belangrijk dat kinderen leren meewerken aan het bedenken en uitvoeren van 
oplossingen.  
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