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Einde schooljaar komt in zicht!
Nog twee weken en dan start de zomervakantie. Als team zijn we al druk bezig met de
voorbereidingen voor komend schooljaar. Ook de afronding van dit schooljaar met het schrijven van
terugblikken en invulling geven aan de laatste schooldag heeft volop onze aandacht.
Groep 8 is ook aan het afronden zogezegd: deze week hebben zij genoten van een feestweek als
alternatief voor het afgelaste kamp. Zo hebben zij o.a. een sportdag gehad en zijn ze naar het
klimbos geweest. Ook hebben ze een fantastisch feest gehad, geheel door ouders georganiseerd!
Dankjewel ouders. Volgens mij was dat feestje echt de kers op de taart! Daarnaast heeft groep 8
van de musical een heuse bioscoopfilm gemaakt, die zij in de laatste week samen zullen gaan
bekijken.
Afronden schooljaar middels ouder-zonderkind-gesprekken
Vanaf volgende week wordt u door de leerkracht van uw kind gebeld om het schooljaar gezamenlijk
af te sluiten. U wordt woordelijk bijgepraat over waar uw kind en de groep staan. Ook zijn wij
benieuwd hoe u de afgelopen periode hebt ervaren, zowel op school als thuis. Als er zaken zijn die
belangrijk zijn voor de nieuwe juf of meester, geef die dan ook gerust aan ons door.
Voor nu een prettig weekend gewenst!
Groeten, Corinne
Laatste schooldag
Alle kinderen zijn op de laatste schooldag om 12:30 uur uit. Normaal
gesproken bent u als ouder in de gelegenheid om afscheid van de juf of
meester te nemen of om de kleuters uit te zwaaien naar groep 3. Dit jaar kan
dat helaas niet. Wilt u alsnog iets zeggen tegen de leerkracht(en) van uw kind,
doe dat dan in het telefonisch gesprek of geef uw kind een kaartje mee op de
laatste schooldag. Dat zullen de juffen en meesters zeker waarderen! De
ouders van onze oudste kleuters krijgen via foto/film het uitzwaaimoment te
zien.
Voor de ouders van groep 8 volgt nog een aparte uitnodiging over de laatste schooldag.
Wat kan wel en wat niet volgend schooljaar?
Dat is voor ons ook onduidelijk. In de versoepelingen die
afgelopen woensdag zijn aangekondigd, is niets specifieks over
het basisonderwijs gezegd. Wij wachten daarom de adviezen van
de PO-raad af. Op maandag 17 augustus overleggen de
directeuren van Edu-Ley op basis van de dan geldende adviezen
en protocollen. U ontvangt daarom meer informatie in de
nieuwsbrief die verschijnt op de laatste dag van de
zomervakantie.
Plusgroep en RT
Vanaf komend schooljaar bieden we kinderen met een versnelde of vertraagde ontwikkeling op een
andere manier ondersteuning dan voorheen. Er is geen plusgroep meer. Ook RT krijgt een andere
invulling. De ondersteuning zal voortaan plaatsvinden in de groep.
Middels het groepsdoorbrekend werken hebben leerkrachten minder niveaus voor zich en kunnen zij
zich meer richten op kinderen met een andere onderwijsbehoefte. Zij hebben meer tijd om onderwijs
op maat te verzorgen en de werkwijze die binnen de RT wordt geboden binnen de groep aan te
bieden middels onder andere de verlengde instructie. Leerkrachten kunnen de kinderen op deze
manier goed en beter volgen dan wanneer ze buiten de groep door iemand anders begeleid worden.
Voor kinderen die een voorsprong hebben of meer- of hoogbegaafd zijn, compacten wij de leerstof
en werken deze leerlingen met de eerste of tweede leerlijn. In de daarna vrijgekomen tijd werken de
leerlingen aan een uitdagend leerstofaanbod middels verschillende opdrachten zoals Rekentijger,
Zinder of andere projecten. Zij zullen middels Google Classroom hun opdrachten en projecten, die
passen binnen de verschillende thema’s, maken. Dit kan op momenten die voor de leerling

uitkomen. Zij blijven in hun eigen klas wanneer ze hieraan werken en vormen op deze manier dus
geen uitzondering. Juf Kris blijft de rol van specialist begaafdheid invullen waarbij zij i.p.v. de
leerlingen, nu vooral de collega-leerkrachten begeleidt.
Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)
Op de afgelopen vergadering van dinsdag 16 juni stonden o.a. de volgende onderwerpen op de
agenda: groene schoolplein, verloop opening school na 8 juni, formatie, werkverdelingsplan,
schoolgids, inloop organisatie, vervangingsprobleem, PR, afscheid groep 8, meerjarenplan status,
MR verkiezingen, continurooster en cito opbrengsten midden.
U kunt altijd gebruik maken van de ideeënbus bij de beide ingangen. Deze briefjes worden in de MR
besproken. Wilt u de MR iets vragen, dan kunt u ons ook altijd mailen: MR@debron-goirle.nl.
Dankjewel Sandra en Clazien, Welkom Maayke!
Namens de school en alle ouders wil ik op deze plek Sandra en Clazien
bedanken voor hun jarenlange bijdrage aan de MR! Mede dankzij jullie
kritische blik hebben wij als school ontwikkelingen kunnen inzetten en werden
wij scherp gehouden om zaken volgens de WMS uit te voeren. Dank hiervoor!
En een warm welkom aan Maayke die met haar ervaring in het onderwijs
zeker een aanvulling in de MR zal zijn! -CorinneEven voorstellen: nieuw lid MR
Wie ben ik? In het kort, ik ben Maayke en ben 31 jaar. Vrouw van Bram
en moeder van Mats Fransen. Mats zit nu in groep 1-2 blauw en gaat
volgend schooljaar naar groep 3. Ik ben werkzaam als Adviseur HR bij
Xpect Primair, een schoolbestuur van 25 basisscholen in Tilburg. Het
basisonderwijs is voor mij dus bekend terrein. Omdat ik deze maand ben
afgestudeerd voor de opleiding HRM heb ik vanaf volgend schooljaar
weer tijd over en wil ik graag mijn steentje bijdragen op de Bron. Ik hoop
dat dat mogelijk is door lid te zijn van de MR.
(Omdat andere kandidaten zich hebben teruggetrokken zijn er geen
verkiezingen meer nodig. -MR-)
Evaluatie continurooster
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat we het evalueren van het continurooster verschuiven
naar volgend schooljaar. Reden daarvoor is dat wij als MR zelf de school in willen gaan om met
eigen ogen te zien hoe dit door leerlingen en leerkrachten wordt ervaren. En dat was niet mogelijk
vanwege de Corona-maatregelen. Wilt u vooraf al feedback geven aan ons? Dat kan natuurlijk,
graag zelfs! Mail ons op MR@debron-goirle.nl. Tevens is er op 13 oktober 2020 een klankbordavond
om onze bevindingen met ouders te delen.
Bericht van de oudervereniging (OV)
Op 2 juli is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt o.a. voor de nieuwe
bestuursleden gestemd. De vergadering zal digitaal zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden. In de
bijlage leest u hoe.
Op deze plek wil ik Gea en Mariëtte bedanken voor hun
jarenlange inzet in de OV! Dat het nieuwe bestuur verder mag
varen op de basis die mede door jullie is gelegd. En alvast
vooruitlopend op de stemming: welkom Annemiek en Ilse!
-CorinneBerichten bibliotheek Goirle
Leen-je-VoorleesHut!
Misschien blijven jullie dit jaar dichter bij huis of misschien gaan jullie wel
helemaal niet weg? Grote kans dat jullie plannen voor de zomer helemaal
omgegooid zijn. Gelukkig kun je veel doen in eigen land, maar ook … in je
eigen tuin, zolder of slaapkamer. Wist je dat je bij de Goirlese bibliotheek
deze zomer een VoorleesHut kunt lenen? Ga op reis in de allerleukste
verhalen, gewoon in je eigen tent! Voor meer informatie: zie bijlage.

ZomerLeesFeesten, iedere woensdag om 10.30 uur
Houd jij er ook zo van om voorgelezen te worden? En heb je de
voorleeshalfuurtjes van de bibliotheek de afgelopen tijd gemist?
Goed nieuws! In de zomervakantie heeft de Bibliotheek Goirle de
ZomerLeesFeesten. Op woensdag van 10.30 tot 11.00 uur gaan
we lekker naar buiten. Steeds lezen we voor uit een ander verhaal
en dat belooft heel gezellig te worden.
Voor meer informatie: zie bijlage.
Zomerlezen
12 tips: zo houd je het leesniveau van je kind op peil in de zomervakantie. Ooit
gehoord van de term ‘zomerdip’ of ‘zomerverval’? Kinderen die tijdens de
zomervakantie niet of nauwelijks lezen kunnen achteruitgaan in hun
leesontwikkeling. Gelukkig is er eenvoudig iets aan te doen: een kwartier lezen
per dag is al voldoende. Met deze tips gaat dat als vanzelf. Zie de poster in de
bijlage.
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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 10 juli 2020. Kopij aanleveren
uiterlijk woensdag 8 juli 2020 bij Corine (administratie): corineintveld@debron-goirle.nl
Agenda
Eerstvolgende show
Volgend schooljaar.
Eerstvolgende vrije dag
Studiedag dinsdag 30 juni 2020.
OV-vergadering
Donderdag 2 juli 2020 om 20:00 uur (digitaal).
MR-vergadering
Volgend schooljaar.
GMR-vergadering
Onbekend.

