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De eerste “normale” week zit er weer op 
Maar echt normaal was het natuurlijk niet: groepen zoveel mogelijk uit elkaar houden, vaker handen 
wassen, afstand tot de juf of meester houden… Hoe fijn het ook was om elkaar allemaal weer te 
zien; voor veel kinderen was het wennen. Ze waren dan ook duidelijk drukker dan normaal en 
sommige kinderen zochten de grenzen op. Voor leerkrachten extra pittig omdat zij tot aan de 
schoolvakantie géén pauze hebben tijdens schooltiid. 
Maar over het algemeen waren zowel kinderen als leerkrachten blij om allemaal weer op school te 
zijn. We gaan er dan ook nog 4 leuke weken van maken om het schooljaar goed af te sluiten! 
We hebben niet stilgezeten 
Ondanks dat de Corona-tijd veel extra’s van ons heeft gevraagd, zijn we op de Bron ook blijven 
werken aan vernieuwingen. Zo gaan we volgend schooljaar met een nieuwe rekenmethode werken, 
hebben we binnenkort een nieuwe website en gaan we werken met een ouderapp. Meer daarover 
leest u in deze nieuwsbrief. 
Voor nu een prettig weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Groepsindeling volgend schooljaar 

 
Binnen Edu-Ley is afgesproken de indeling voor volgend 
schooljaar vanaf volgende week bekend te maken. U ontvangt 
dan ook begin volgende week de indeling van de leerkrachten 
en van de groepen 1/2 en 3. De reden dat dit een Edu-Ley 
brede afspraak is, heeft te maken met mogelijke overstappen 
van leerkrachten van de een naar de andere school. 

 
 
Doordraaimiddag 
A.s. donderdag 18 juni gaan de kinderen uit groep 8 kennismaken op hun nieuwe school. Alle 
andere groepen maken die middag kennis met de leerkracht(en) van volgend schooljaar. Ook 
nieuwe kleuters die aan het begin van het nieuwe schooljaar starten, komen dan kennismaken. 
 
Laatste schooldag 
Deze zal er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Alleen al omdat de 
regel uit het protocol dat ouders niet op het schoolplein of in de school 
mogen komen gewoon nog het hele schooljaar nageleefd moet 
worden. Niet leuk natuurlijk, maar het is niet anders.  
Met het team zijn we dan ook hard aan het nadenken hoe het nu moet met het afscheid van groep 
8, Clazien en Joop die met pensioen gaan, sowieso afscheid van de huidige leerkracht, etc. Ook 
binnen Edu-Ley worden daar afspraken over gemaakt en gekeken welke mogelijkheden we wel 
hebben binnen alle regeltjes. 
 
Nieuwe rekenmethode op de Bron 

Vanaf volgend schooljaar gaan de groepen 3 t/m 7 met een nieuwe 
rekenmethode werken: Getal & Ruimte Junior. Onze huidige methode 
was toe aan vervanging. We zijn op zoek gegaan naar een andere 
methode die de resultaten van het rekenonderwijs positief zal 
beïnvloeden. We hebben bij de keuze naar vele factoren gekeken: van 
een goed opgebouwde methode die alle leerdoelen behandelt via een 
methode die de overstap vanuit de huidige methode voor kinderen 
soepel laat verlopen tot voor kinderen aantrekkelijke en dus motiverende 
leermiddelen. Ook wordt Getal & Ruimte op het grootste deel van de 
scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland gebruikt. 



 
Groep 8 werkt nog een jaar met de huidige methode. Deze voldoet nog en wij wilden deze kinderen 
niet belasten met een nieuwe methode in hun laatste jaar. Hiermee volgen we ook het advies van de 
uitgever en onafhankelijke bureaus die scholen ondersteunen bij de invoering van een nieuwe 
rekenmethode. 
 
Nieuwe website en ouderapp 

Vanaf volgend schooljaar werken wij met een 
ouderapp. Deze zal Klasbord vervangen. De 
ouderapp wordt gekoppeld aan de nieuwe website. 
Op die manier hopen we u op een nog eenduidigere 
manier van informatie te kunnen voorzien zodat u 
geen enkele informatie meer misloopt. U ontvangt 
hier later nog meer informatie over natuurlijk. 

 
Gebruik a.u.b. niet de privé-telefoonnummers van leerkrachten 
Tijdens het onderwijs op afstand hebben veel leerkrachten ouders gebeld vanuit thuis. Daarbij 
maakten zij gebruik van hun privé-mobiel. Doordat ze soms vergaten anoniem te bellen, zijn de 
nummers nu bekend bij ouders. Op zich niet erg. Maar we merken dat best veel ouders nu 
leerkrachten bellen op dit nummer: ook op dagen dat ze vrij zijn en zelfs in avonden en weekenden. 
Dit is niet de bedoeling! Daarom het dringende verzoek om als u contact wilt opnemen met een van 
onze leerkrachten dit te doen via het telefoonnummer van de school (013-5346818) of via de mail. 
 
Inschrijven nieuwe kleuters (herhaald bericht) 
Zijn er broertjes of zusjes die komend schooljaar 4 jaar worden? Vergeet 
ze dan niet in te schrijven! U kunt hiervoor een mail sturen naar 
info@debron-goirle.nl. 
 
Zomertraining Marietje Kessels 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een 

grote stap. Om kinderen met minder leuke ervaringen te helpen een nieuwe start te maken, 

bestaat er de training “Met plezier naar school”, georganiseerd door weerbaarheid trainers van 

het Marietje Kessels Project, onderdeel van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg. 

Voor meer informatie zie de folder in de bijlage. 
 
Avond4daagse - Home Edition 

De Avond4daagse gaat toch door!  
Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, dat niet natuurlijk. Maar 
je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de 
app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige 
echte Avond4daagse medaille. Voor meer informatie check de site 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-
edition 
 

 
Bijlagen 

 Folder Zomertraining Marietje Kessels 
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Verjaardagen 

 
14 juni 2010 Finn Groep 6 
14 juni 2012 Lina Groep 4 
15 juni 2009 Guus Groep 7 
16 juni 2015 Lana Groep 1/2  
17 juni 2013 Suus Groep 3 
17 juni 2008 Bram Groep 8 
18 juni 2014 Thijmen Groep 1/2  
18 juni 2012 Hugo Groep 4 
19 juni 2009 Jaimy-Lynn Groep 7 
21 juni 2010 Sep Groep 6 
21 juni 2014 Elayza Groep 1/2  
21 juni 2015 Emina Groep 1/2  
21 juni 2008 Sebas Groep 8 
22 juni 2012 Kayleigh Groep 4 
23 juni 2014 Milan Groep 1/2  
25 juni 2014 Lima Groep 1/2  
25 juni 2010 Joey Groep 5 
25 juni 2010 Luuk Groep 5 
 
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: corineintveld@debron-goirle.nl 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 26 juni 2020. Kopij aanleveren 
uiterlijk woensdag 24 juni 2020 bij Corine (administratie): corineintveld@debron-goirle.nl 

Agenda 

Eerstvolgende show 
Volgend schooljaar. 
Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag dinsdag 30 juni 2020. 
OV-vergadering 
Onbekend. 
MR-vergadering 
Dinsdag 16 juni 2020. 
GMR-vergadering 
Onbekend. 
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