
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 1, 3 september 2021 
 
Maandag begint de school weer! 
En ook de zomer, zo lijkt het… ;-)  
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en goed uitgerust zijn om met energie aan het 
nieuwe schooljaar te beginnen. We hebben er in ieder geval heel veel zin in om jullie allemaal weer 
te zien! In deze nieuwsbrief staan een aantal praktische zaken voor de eerste schoolweken. 

Tijdens de vakantie 
In de vakantie zitten de juffen en 
meesters nooit 6 weken stil. Er zijn 
schuifdeuren in alle lokalen geplaatst en 
vandaag wordt er nog volop gepoetst en 
richten we de lokalen verder in. De 
groepen 7 en 8 hebben allemaal nieuwe 
tafels en stoelen gekregen. De aula is 
wat anders ingericht. En gisteren tijdens 
de 1e studiedag zijn we als team al weer 
aan de slag gegaan met Close Reading: 
de manier waarop de Bron het begrijpend 
lezen leert aan de kinderen.  

We hebben de dag afgesloten met een picknick in het Leypark: even bijpraten. En dus zijn we er 
maandag dan ook helemaal klaar voor! 
Geniet nog van het mooie weekend en tot maandag! 
Groeten, Corinne 
 
Eerste schooldag 
We verwachten iedereen maandag tussen 8:20 uur en 8:30 uur op het schoolplein. De groepen 1 
t/m 6 beneden en de groepen 7 en 8 boven. De leerkrachten staan buiten. De kinderen gaan bij hun 
eigen leerkracht staan. Om 8:30 uur hebben we een korte maar energieke opening... Ouders zijn 
hier helaas niet bij aanwezig (zie ook COVID-maatregelen). 
 
Schooltijden 
Vanaf maandag gelden de reguliere schooltijden. Dat betekent:  
• Deuren open om 8:20 uur, leerkrachten staan bij de klassendeur. 
• School begint om 8:30 uur. 
• School is uit om 14:30 uur (en op woensdag om 12:30 uur). 
 
Ingangen 
• De kleuters gebruiken de eigen klassendeur buiten op het schoolplein. 
• Groep 5 gebruikt de ingang van Humankind, op de beneden speelplaats. 
• De overige groepen gebruiken de hoofdingang (beneden) of de ingang boven. 
 
Ouderapp 
Deze is aangepast aan de indeling van het nieuwe schooljaar. Nieuwe ouders ontvangen 
automatisch de inloggegevens aan het begin van het schooljaar of na de eerste schooldag van uw 
kind. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
De inhoud van de app en de website wordt nog verder aangepast in de komende weken. 
 

Informatieavond “nieuwe stijl” 
De informatieavond vindt meestal in het begin van het schooljaar 
plaats. Vanwege de nog steeds geldende maatregelen doen we het  
ook dit jaar anders. U ontvangt in de 2e schoolweek een 
informatiepakketje. En later zullen we een inloopmoment 
organiseren. 



 

 

COVID-maatregelen 
We zijn helaas nog niet verlost van Corona. De volgende 
maatregelen gelden daarom nog steeds: 
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Dat betekent dat ouders 

bij het brengen en halen niet op het schoolplein of in de school 
mogen. 

• Ouders mogen op onze uitnodiging wel de school in, bijvoorbeeld 
voor individuele gesprekken. We houden daarbij 1,5 meter afstand 
en kunnen u vragen een mondkapje te dragen. 

• Bij klachten blijven we thuis en laten we ons bij de GGD testen. 
• Wanneer mogen we bij klachten weer naar school? 

o Na een negatieve test op dag 5. 
o Als er niet is getest dan nadat de klachten 24 uur over zijn. 
o Bij milde klachten na 7 dagen. 

Verder volgen we de adviezen van de GGD op. In de bijlage vindt u de huidige beslisboom. 
• Informeer ons altijd via debron@edu-ley.nl over testuitslagen, klachten etc. 

 
Overblijfouders gezocht voor de groepen 1/2 
Vindt u het leuk om tijdens de lunch in de groep van uw kind 
een oogje mee in het zeil te houden? Of kent u iemand (een 
opa, oma, tante, buurvrouw, etc.) die dat leuk vindt? Meldt u 
zich dan bij juf Marie-Jose, juf Rebecca, juf Noortje of juf Inky.  
De tijden zijn van 12:00 tot 13:00 uur op de maandag, 
dinsdag, donderdag en/of vrijdag. 
Wij zijn heel blij met uw hulp! 

 
 
Overlast werkzaamheden 
De gemeente heeft besloten om, net nu de school weer begint, te 
gaan werken aan de riolering aan de Waterput. Deze straat is dan 
ook afgesloten. Mogelijk gaan ze ook onze parkeerplaats nog 
afsluiten. Het is daar sowieso druk omdat de bewoners van de 
Waterput hun auto nu op de parkeerplaats zetten. Daarom het 
dringende verzoek om de komende twee weken zoveel mogelijk te 
voet of op de fiets naar school te komen. Komt u toch met de auto? 
Parkeer uw auto dan op de daarvoor bestemde plekken. Dat betekent 
wellicht een stukje verder lopen, maar is wel zo veilig. 
En let u ook een beetje extra op zodat onze leerlingen veilig kunnen 
oversteken?  
 
Teamnieuws 
 

Nieuwe wereldburger 
In de vakantie is juf Marloes bevallen  
van zoontje Sepp.  
 
Gefeliciteerd Marloes, Ruud en Vick!  
 
En kijk eens wat een  
lieve grote broer  
die Vick is! 

 
 
 
  



 

 

Nieuwe teamleden 
Dit jaar hebben we een paar nieuwe teamleden. Juf Angie is onze gymjuf en juf Loes de 
onderwijsassistent in de groepen 1/2. Hopelijk kunnen we volgende week ook een nieuwe 
leerkrachtondersteuner aan u voorstellen. 
Daarnaast hebben scholen sinds dit jaar Begeleiders Passend Onderwijs (i.p.v. Consulenten 
Plein013). Op de Bron zal Antoinette der Kinderen de rol van BPO-er op zich nemen. 
Ook dit jaar zullen een hoop studenten ons weer ondersteunen. De LIO-student van dit jaar is Jonas. 
U vindt hem in groep 6. En in groep 5 staat onderwijsassistent in opleiding Joey. Daarnaast zullen 
er nog verschillende andere studenten komen, maar daarover later meer. 
In een volgende nieuwsbrief stelt iedereen zich aan u voor. 
Pech op vakantie 
Een aantal teamleden heeft een beetje pech gehad. Juf Iris is  
gevallen tijdens de hond uitlaten en heeft haar sleutelbeen 
gebroken. Juf Corinne heeft ook een ongelukje gehad en heeft 
daardoor haar rug zwaar gekneusd. Juf Manon N. is van de trap 
gevallen en heeft haar ribben gekneusd. En dan hebben we het 
nog niet over de teamleden die tijdens het sporten iets hebben 
geblesseerd… 
Voor juf Iris is vervanging gezocht en wachten we op de 
bevestiging. Ze zal wel geregeld op school aanwezig zijn. 
Juf Manon zal de komende week sowieso nog niet op 
school zijn. Juf Corinne is er zoveel mogelijk. 
 
En dan nog even dit… 
• We gymmen weer op maandag en vrijdag. In de eerste week is er nog geen gym. 
• We lunchen weer samen op school. Tijdens de lunch nemen we geen snoep e.d. mee. Mocht 

uw kind dat toch bij zich hebben, dan geven we het mee terug in de broodtrommel. 
• En vergeet u ook het fruit en drinken niet voor in de ochtend? Wij vragen u geen pakjes mee te 

geven, maar drinken in afsluitbare bekers. 
 
Vrije dagen schooljaar 2021-2022 (herhaald bericht) 
Hierbij een overzicht van de studiedagen voor schooljaar 2021/2022: 
woensdag  6 oktober 2021  
donderdag  11 november 2021 
maandag  6 december 2021 
maandag  7 maart 2022 
vrijdag  18 maart 2022 
vrijdag  17 juni 2022 
dinsdag  12 juli 2022 
 
En voor de volledigheid nogmaals de vakanties en vrije dagen: 
Herfstvakantie   ma 25 oktober 2021 t/m vr 29 oktober 2021  
Kerstvakantie  ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022  
Carnavalsvakantie  ma 28 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022  
2e paasdag  ma 18 april 2022  
Koningsdag  wo 27 april 2022 (valt in meivakantie)  
Meivakantie  ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022  
Hemelvaart  do 26 mei 2022 en vr 27 mei 2022  
2e Pinksterdag  ma 6 juni 2022  
Zomervakantie  ma 25 juli 2022 t/m vr 2 september 2022  
 
Bijlage 
• Beslisboom Corona-klachten 
• Gebruik ouderapp 



 

 

 
Wijziging in uw gegevens? 
Geef dit dan a.u.b. zo snel mogelijk aan ons door. Zo houden we alle gegevens up to date en weten 
we u te bereiken wanneer dat nodig is: debron@edu-ley.nl.  
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 17 september 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 15 september 2021 via debron@edu-ley.nl.  

 
Verjaardagen juli 
 
23 juli 2014 Vince Groep 4 
23 juli 2012 Lotte Groep 6 
25 juli 2010 Milou Groep 8 
28 juli 2010 Evi Groep 8 
28 juli 2012 Ivo Groep 6 
28 juli 2012 Teun Groep 6 
31 juli 2010 Dounia Groep 8 
31 juli 2012 Chloé Groep 6 

 
Verjaardagen augustus 
 
1 augustus 2014 Fien Groep 4 
2 augustus 2014 Dylann Groep 3 
5 augustus 2012 Levi Groep 6 
5 augustus 2016 Suus Groep 1/2 
7 augustus 2015 Ryder Groep 4 
7 augustus 2014 Bram Groep 3 
8 augustus 2014 Maxim Groep 4 
8 augustus 2010 Sevastian Groep 8 
9 augustus 2010 Deniz Groep 8 
12 augustus 2010 Jesper Groep 8 
15 augustus 2016 Tommy Groep 1/2 
16 augustus 2013 Noud Groep 5 
17 augustus 2015 Evy Groep 3 
17 augustus 2015 Tygo Groep 1/2 
19 augustus 2016 Vince Groep 1/2 
19 augustus 2011 Lex Groep 7 
22 augustus 2011 Senna  Groep 7 
22 augustus 2011 Sophia Groep 7 
22 augustus 2012 Koen Groep 6 
23 augustus 2016 Emir Groep 1/2 
24 augustus 2011 Tijs Groep 6 
26 augustus 2015 Sem Groep 3 
26 augustus 2010 Kyra Groep 8 
29 augustus 2014 Luqa Groep 4 
29 augustus 2012 Ries Groep 6 
30 augustus 2014 Lana Groep 4 
30 augustus 2013 Sem Groep 4 
31 augustus 2015 Trayven Groep 3 
 

  



 

 

Verjaardagen september 
 
1 september 2010 Stan Groep 7 
1 september 2017 Floor Groep 1/2 
3 september 2010 Wies Groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Eerstvolgende vrije dag 
Woensdag 6 oktober: studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 
OV-vergadering 
Maandag 20 september: vergadering met zoveel mogelijk klassenouders. 
MR-vergadering 
Dinsdag 19 oktober om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Nog niet bekend. 


