
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 6, 19 november 2021 
 
 
Sint is weer in het land! 
En dat is op de Bron ook niet onopgemekrt voorbij gegaan. De OV heeft onze school versierd 
(waarvoor dank!) en een echte werkkamer voor Sinterklaas gemaakt. Zo kan Sint ook ’s nachts even 
op een rustig plekje werken. Sint heeft in een brief laten weten dat hij hier heel blij mee is. En heeft 
ook gevraagd om de werkkamer nog wat mooier te maken. De kinderen zijn meteen aan de slag 
gegaan om het prachtigste behang te ontwerpen. En dinsdag 23 november mogen alle kinderen hun 
schoen zetten. Ondertussen is meneer Ronald hard aan het werk met een verrassing voor in Sint 
zijn werkkamer… 
Voor nu een heel fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 

 
Nieuwsbulletin 
Wist u dat wij het nieuwsbulletin iedere week op onze site zetten? Op de 
voorpagina van de website wordt iedere maandag de nieuwe versie geplaatst. U 
vindt het nieuws bij het plaatje News. 



 

 

Week tegen Kindermishandeling 
Deze week wordt ook op de Bron extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo wordt bijvoorbeeld 
in de klassen een boek voorgelezen wat past bij de leeftijd van de kinderen. Wanneer kinderen 
hierop reageren gaan de leerkrachten en onze interne vertrouwenspersonen hier zorgvuldig mee 
om en worden ouders geïnformeerd. 

 
 
Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs 
Stichting Edu-Ley heeft zich aangemeld bij het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Onze 
school legt gegevens vast over de schoolresultaten van uw kinderen in ParnasSys. Deze gegevens 
zijn belangrijk om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Voor uitgebreide informatie verwijzen 
wij u naar de bijlage. Heeft u na het lezen liever niet dat de uitslagen van de toetsen van uw 
kind(eren) anoniem gedeeld worden, stuur dan even een mail naar debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlage 

• Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

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 3 december 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 1 december 2021 via debron@edu-ley.nl. 
 

Verjaardagen 
 
20 november 2013 Gust Groep 5 
21 november 2014 Fayènne Groep 3 
24 november 2014 Sinan Groep 4 
25 november 2013 Lukas Groep 5 
25 november 2013 Fernanda Groep 4 
25 november 2014 Vic Groep 3 
26 november 2012 Julian Groep 6 
28 november 2012 Laura Groep 5 
3 december 2014 Jason Groep 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag maandag 6 december. Alle kinderen zijn dan vrij. 
Spettershow 
AFGELAST: Vrijdag 26 november om 13:30 uur voor de groepen 3 en 1/2 groen. 
OV-vergadering 
Woensdag 24 november. Deze zal digitaal zijn. 
Onderwerpen: start planning Kerst, start zoektocht nieuwe secretaris OV. 
MR-vergadering 
Woensdag 26 januari 2022. 
GMR-vergadering 
Donderdag 13 januari 2022. 
Weeknieuws 
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2885/File/Bron_Nieuwsbulletin_2021-
45.mp4 
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