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Corona-moe? 
U merkt het vast ook: we worden met z’n allen een beetje Corona-moe, de rek raakt er soms uit. Toch 
zullen we met z’n allen voorlopig nog moeten volhouden. Wij doen dat op de Bron door regels na te 
leven, keuzes van collega’s te respecteren en met elkaar in gesprek te blijven hierover. En soms 
moeten we keuzes maken die we liever niet maken, maar die door de regels waaraan we ons moeten 
houden worden ingegeven. 
Yoga en mindfulness 
Ook de kinderen hebben soms meer last van deze periode dan je zou denken. Zo merkte onze yoga-
juf Margo op dat wanneer zij op dinsdagen hier is, ze echt onrustigere kinderen ziet dan voor de 
Corona-periode. Des te belangrijker dus, dat we kinderen helpen om rust in hun hoofd te krijgen. 
Hierover later in de nieuwsbrief meer. 
Voor nu een fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Schoolfotograaf 
Dinsdag 10 november is de schoolfotograaf weer op school. Speciaal 
voor de kinderen die er dinsdag 6 oktober niet waren. Dus ben je nog 
niet op de foto geweest, dan zetten we je er dinsdag de 10e alsnog op! 
 
Sinterklaas op school 
Ondanks Corona komt Sint ons op 4 december wel een bezoek brengen. Tenminste, dat hopen we 
natuurlijk… Wellicht met wat minder pieten en geen spectaculaire entree. De bovenbouw zal elkaar 
verrassen met een surprise. Wilt u er rekening mee houden dat er alleen voorverpakt (en dus ook 
geen zelfgemaakt) snoep in mag zitten? 

 
 
Kerstviering ’s avonds (16 december) gaat niet door 
Helaas hebben we binnen Edu-Ley moeten besluiten de kerstviering ’s avonds niet door te laten 
gaan. Dat zou immers leiden tot meer reisbewegingen (ook van volwassenen) en het diner kon ook al 
niet doorgaan (omdat we niet weten of iedereen dat Corona-proof zou hebben klaargemaakt). 
Daarom gaan we nu de kerstviering op een andere manier tijdens schooltijd vieren. Anders, maar we 
maken er iets speciaals van! 
 
Aanleg Groen Schoolplein 
Van de hovenier hebben we inmiddels begrepen dat hij pas rond de carnavalsvakantie kan starten. 
De planning loopt bij hen uit en ook bij het bestellen van materialen zien zij in deze Corona-tijd een 
langere levertijd. 
 
Lavaloper bij de yoga (bericht van Margo) 
Tijdens de lessen hebben we lavalopers gebruikt. Misschien heeft uw kind hier al iets thuis over 
verteld. De lavaloper kan ook thuis gebruikt worden door kinderen wanneer ze even tot rust willen 
komen. Het kijken naar de traag vallende druppels werkt ontspannend. Veel kinderen vinden het 
prettig om er bijvoorbeeld naar te kijken voordat ze gaan slapen, of op een moment dat ze zich boos 



of onprettig voelen. Of natuurlijk ook gewoon omdat ze het fijn vinden om ernaar te kijken. 
Er zijn verschillende sites die lavalopers aanbieden. Prijzen hiervoor variëren van 7 euro tot 24 euro 
(set van 3 stuks), afhankelijk van het type lavaloper. De kinderen hebben ervaren welke type ze het 
prettigst vinden om naar te kijken. Wellicht een leuk decembercadeautje! 
Aanbieders: 

 www.toys42hands.nl 

 www.eelkeverschuur.nl  
 www.educadora-webshop.nl 

 www.persempretoys.nl 
(Juf Margo heeft geen belang bij deze aanbieders,  
maar omdat kinderen er naar vroegen, heeft zij dit voor ons uitgezocht.) 
 
Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)  
Op 4 november hebben we weer een MR vergadering gehad. O.a. de volgende onderwerpen stonden 

op de agenda: evaluatie ouder-kind-gesprekken, Cito resultaten eind schooljaar 2019-2020, het 

School OndersteuningsProfiel en PR. Heeft u een vraag voor de MR of bent u nieuwsgierig naar wat 

we allemaal bespreken dan nodigen we u van harte uit voor het openbare gedeelte van onze 

vergaderingen. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mailtje naar MR@debron-goirle.nl. Dan 

zorgen wij dat u tijdig de link ontvangt om deel te nemen. Ook bij vragen of opmerkingen mag u ons 

altijd mailen.  

 

Edu-Ley in ontwikkeling: verkenning bestuurlijke samenwerking  
Wij maken als school onderdeel uit van stichting Edu-Ley. Het bestuur voelt zich 
verantwoordelijk voor een kwalitatief goed aanbod van onderwijs en opvang voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. Het bestuur heeft de ambitie om dit verder te versterken 
en daarmee de kansen voor kinderen en medewerkers te vergroten.  
De komende maanden wil het bestuur onderzoeken of samenwerking met de 
besturen BOOM en Samenwijs daaraan bijdraagt.  

Zodra dit onderzoek is afgerond zullen wij u over de uitkomsten informeren. BOOM vertegenwoordigt 
6 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Oisterwijk, Edu-Ley 
vertegenwoordigt 6 basisscholen in Goirle en Samenwijs vertegenwoordigt 8 opvang- en 
onderwijscentra en een gastouderbureau in Hilvarenbeek/Middelbeers. 
 
Teamnieuws 
Juf Marleen is zwanger! Ties is geboren! 
Marleen en Lart verwachten in het voorjaar  Op 20 oktober zijn juf Manon en Nick  
hun eerste kindje!  trotse ouders geworden van Ties! 
Gefeliciteerd met jullie zwangerschap! Gefeliciteerd, ook voor grote zus Fenna!  
 Veel geluk samen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webinar GGD 
De GGD geeft binnenkort een Webinar welke wellicht interessant is voor u als ouder. Woensdag 11 
november is het Webinar ‘Leg dat ding nou eens weg’: een interactieve online ouderavond over 
(pre)pubers en social media. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 20:45 uur.  
Voor meer informatie klik op deze link. 
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Leer je fiets repareren 
Jongerencentrum Mainframe vindt het belangrijk dat jongeren veilig kunnen 
fietsen. Ze bieden daarom voor de leerlingen van groep 8, in de 
wintermaanden, de mogelijkheid om in een korte cursus van 3 weken te 
leren hoe je zelf je fiets kunt checken en bij mankementen kunt repareren. 
Maar ook als je een stuntstepje of skateboard wilt repareren, helpen ze je 
hiermee. Heb je interesse? Kijk dan even in de bijlage voor meer informatie. 

 
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: info@debron-goirle.nl. 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 20 november 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 18 
november via info@debron-goirle.nl. 
 
Bijlage:  

 Leer je fiets repareren bij Mainframe 
 

Verjaardagen  
 
7 november 2012 Joes Groep 4 
8 november 2012 Indy Groep 5 
8 november 2009 Sjors Groep 7 
8 november 2012 Guus Groep 4 
9 november 2014 Lola Groep 1/2  
10 november 2008 Mirac Groep 7 
11 november 2010 Luce Groep 7 
13 november 2010 Jurian Groep 6 
13 november 2010 Elif Groep 6 
16 november 2015 Megan Groep 1/2  
18 november 2015 Lieve Groep 1/2  
19 november 2009 Xanthe Groep 7 
20 november 2013 Gust Groep 4 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Gezien de strengere Corona-maatregelen wordt deze nu niet door de verschillende groepen 
gezamenlijk in school gehouden. 
Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 24 november: studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 
OV-vergadering 
Woensdag 25 november om 20:00 uur. 
Onderwerp: start planning Kerst en Drie Koningen 
MR-vergadering 
Donderdag 14 januari om 19:30 uur. 
Voor deelname aan het openbare gedeelte kunt u mailen naar MR@debron-goirle.nl. 
GMR-vergadering 
Maandag 9 november op ’t Schrijverke. 
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