
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 2, 18 september 2021 
 
De kop is er af! 
De eerste twee schoolweken zitten er op. En wat hebben we al veel gedaan! Deze eerste weken 
noemen we de Gouden Weken: de periode waarin we weer even moeten wennen na zo’n lange 
vakantie, we elkaar (opnieuw) leren kennen en samen afspraken maken over wat we belangrijk 
vinden en hoe we met elkaar omgaan. 

 
Gelukkig gaan binnenkort weer wat COVID-maatregelen verdwijnen. En om dat te vieren organiseert 
de OV samen met de Bron op woensdag 29 september een groot aftrapfeest! We hebben er nu al 
zin in! 
Geniet nog van het weekend en tot maandag! 
Groeten, Corinne 
 
COVID-maatregelen 
Er is aangekondigd dat vanaf maandag 27 september de volgende maatregelen komen te vervallen 
in het basisonderwijs: 
• Wanneer één leerling Corona heeft, hoeft de rest van de klas niet meer in quarantaine. De GGD 

bepaalt wanneer welke leerlingen of groepen wel in quarantaine moeten. 
• De 1,5 meter afstand komt te vervallen. Dat betekent dat ouders weer de school in mogen. We 

gaan dit wel anders doen dan voorgaande jaren (zie onderdeel Inloopweken). 
Wat verandert er niet? 
We blijven nog steeds thuis als we klachten hebben, en laten ons testen. Voor de volledigheid sturen 
we de beslisboom nogmaals mee met deze nieuwsbrief. En we blijven in onze elleboog niezen en 
hoesten, en wassen onze handen wat vaker. 
Wij respecteren het ook als mensen nog wel afstand willen houden of een mondkapje willen dragen. 
 
Inloopweken 
Tijdens de 1,5 meter afstand hebben we jullie, beste ouders, gemist. Het contact was te veel op 
afstand. Gelukkig kan dat binnenkort weer anders en kunnen we elkaar weer in het echt zien. We 
gaan dat echter wel iets anders organiseren. We hebben nl. gezien tijdens de Corona-periode dat 
de kinderen erg zelfstandig zijn geworden. En dat de schooldagen veel rustiger en op tijd beginnen. 
Dat willen we graag behouden. Daarom hebben we in overleg met de leerlingraad, de MR en het 
team besloten om met inloopweken te gaan werken. 

 
 



 

 

Wanneer zijn ouders welkom in de school? 
• In de ochtend tussen 8:20 uur en 8:30 uur in de week (dus van maandag t/m vrijdag) na iedere 

vakantie. De eerste inloopweek is nu natuurlijk van 27 september t/m 1 oktober. Wanneer er 
geen inloopweek is, komen de kinderen zelfstandig de school binnen. 

• Ouders van nieuwe kleuters mogen hun kleuter de eerste 2 weken de klas in brengen. We blijven 
de klassendeuren op het schoolplein gebruiken, dus mogen de ouders van de kleuters het gehele 
jaar door hun kleuter tot aan de klassendeur brengen. 

• Wij zullen a.d.h.v. leuke projecten u als ouder geregeld uitnodigen om een kijkje in de groep of 
school te komen nemen. 

• En natuurlijk kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken na schooltijd.  
 

Stamkaarten en toestemming gebruik beeldmateriaal  
Volgende week ontvangt u van ons de zgn. stamkaarten. Daarop staan de 
gegevens van uw kind. Kloppen deze gegevens, dan hoeft u niets te doen. 
Staat er iets fout, geef dit dan z.s.m. aan ons door. Dit kunt u overigens ook te 
allen tijde doorgeven via debron@edu-ley.nl.  
Toestemming voor gebruik beeldmateriaal hoeven we niet langer jaarlijks aan 
u te vragen. Mocht u iets willen wijzigen hierin, geef dat dan aan ons door. 

 
 
Informatieavond “nieuwe stijl” (herhaald bericht) 

Gisteren hebt u uitgebreide informatie ontvangen via de mail: over de 
algemene gang van zaken op de Bron en over het leerjaar van uw 
kind(eren). Ook hebben de leerkrachten zich aan u voorgesteld. En 
zoals gezegd zullen we later nog een inloopmoment organiseren. 

 
 
Studenten stellen zich voor 
Ook dit jaar zijn er weer veel studenten op de Bron die voor leerkracht of onderwijsassistent aan het 
studeren zijn. In de bijlage stellen 6 studenten zich aan u voor. Luna, Silvie, Chloe, Jonas, Chiel en 
Angie: Welkom op de Bron! 
 

Week tegen pesten 
Van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober is het de week 
tegen het pesten met als thema: Buitensluiten? Uitgesloten! 
Ook wij doen dit jaar weer mee met de week tegen het pesten. En 
besteden in deze periode extra aandacht aan dit onderwerp. 

 
 
 
 
 
Gelden vur Helden 
Ook dit jaar doet onze school mee met de sponsorloop georganiseerd door Gelden 
vur Helden. Op woensdag 22 september lopen de groepen 3 t/m 8 zoveel mogelijk 
rondjes voor het goede doel! De sponsorkaarten zijn al meegegeven aan de 
kinderen. Deze moeten samen met het opgehaalde bedrag uiterlijk maandag 20 
september weer op school worden ingeleverd. Alvast veel succes allemaal! 
 

Overblijfouders gezocht voor de groepen 1/2 (herhaald 
bericht) 
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-José, juf Rebecca, juf Noortje of juf Inky.  
De tijden zijn van 12:00 tot 13:00 uur op de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij zijn heel blij met uw hulp! 



 

 

Wij doen mee met Nationale Kraanwaterdag 
Onze school doet op woensdag 22 september mee met Nationale Kraanwaterdag. We drinken deze 
dag alleen kraanwater en geen andere drankjes. Dat doen we samen met heel veel basisscholen 
en bso’s door heel Nederland. 

Waarom we meedoen? Omdat kraanwater drinken een gezonde 
keuze is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter kunnen 
concentreren als ze voldoende water drinken. Dit jaar is er extra 
aandacht voor het drinken van kraanwater tijdens het sporten en 
bewegen. 

Ook krijgen de kinderen les over het belang van water voor je lichaam. Tijdens de les ontdekken de 
kinderen dat water je lichaamsvocht aanvult als je sport en beweegt, je lichaamstemperatuur op peil 
houdt en voedingsstoffen op de juiste plek brengt en afvalstoffen afvoert. Bovendien vermindert 
voldoende water drinken de kans op hoofdpijn en verbetert het de sportprestaties. Deze kennis 
draagt bij aan de intrinsieke motivatie om voldoende water te drinken. 
Om er een geslaagde Nationale Kraanwaterdag van te maken vragen we jullie op woensdag 22 
september geen zoete (zuivel)drankjes aan de kind(eren) mee te geven, maar water uit de kraan in 
een bidon, drinkbeker of hervulbaar flesje! 
Nationale Kraanwaterdag is een initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland: Brabant Water, 
Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD en WML. Meer 
informatie: www.kraanwaterdag.nl. 
 
Henk Elands Schoolminipuptoernooi 
Op woensdagmiddag 13 oktober 2021 is het zover: de 36e editie van het minipuptoernooi! Zit je in 
groep 1 tot en met 4, heb je nog geen plannen die middag en wil je samen met klas- of 
groepsgenootjes een lekker potje voetballen? Geef je dan snel op!  
Kinderen uit de groepen 1 en 2 spelen 4 tegen 4 en kinderen uit de groepen 3 en 4 spelen het 
spelletje met 6 tegen 6 spelers. Belangrijk om te weten; elk team heeft een begeleider/ coach nodig! 
Mocht je mee willen doen en/ of heb je een coach voor je team; geef 
je dan op door op de volgende link [Inschrijformulier] te klikken en 
het formulier in te vullen. Doe dit uiterlijk zondag 26 september 
2021. 
Info voor leerlingen en coaches zal uiterlijk een week voor aanvang 
van het toernooi verstrekt worden. 
Sportieve groetjes, 
Gymjuf Angie 
 

De leestrainer van Bibliotheek Midden-Brabant 
Zit je met vragen op het gebied van lezen? Krijg je je kind niet geïnspireerd tot 
meer leesplezier? Of is er sprake van dyslexie? Of is lezen té makkelijk en 
zoek je uitdaging? Dan is daar de leestrainer van de Bibliotheek in Goirle. Voor 
meer informatie: zie bijlage. 

 
Bijlagen 
• Beslisboom Corona-klachten 
• Studenten stellen zich voor 
• De-leestrainer-flyer versie juli 2021 
 
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 1 oktober 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 29 september 2021 via debron@edu-ley.nl.  
 

  



 

 

Verjaardagen 
 
6 september 2015 Fiene Groep 3 
9 september 2011 Roberto Groep 7 
9 september 2013 Livay Groep 4 
9 september 2012 Chloey Groep 6 
9 september 2014 Maira Groep 4 
10 september 2012 Lucenzo Groep 6 
12 september 2016 Xario Groep 1/2 
14 september 2013 Chenoveva Groep 4 
16 september 2016 Fien Groep 1/2 
17 september 2016 Mels Groep 1/2 
20 september 2010 Jeavi Groep 7 
20 september 2016 Ada Groep 1/2 
21 september 2011 Tim Groep 7 
23 september 2016 Liano Groep 1/2 
26 september 2015 Jess Groep 3 
26 september 2011 Davino Groep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


