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Raar jaar 
Wat een vreemd schooljaar hebben we samen beleefd... En dat samen was ook nog eens raar: op 
afstand, zowel letterlijk als figuurlijk. Telefonisch en digitaal contact is toch anders dan elkaar echt 
zien. We hebben tijdens de lock-down de kinderen dan ook echt gemist en waren blij toen we vanaf 
8 juni elkaar weer af en toe konden zien. En het blijft bijzonder om te merken dat kinderen zo flexibel 
zijn en met deze situatie omgaan met een houding van “het is niet anders”.  
Laatste schooldag 
Vandaag hebben we afscheid genomen van onze 8e groepers, van onze huidige juf of meester en in 
het bijzonder van juf Clazien en meneer Joop.  

 
 
 

 
 
Dankjulliewel voor jullie inzet en 
bijdrage aan het onderwijs in Goirle 
de afgelopen 40 jaar! 

 
 
 
 
 
 

 
Complimenten aan het team van de Bron 
Op deze plek wil ik alle teamleden van de Bron nogmaals bedanken voor hun extra inzet, flexibiliteit, 
en creativiteit! Het was mooi om te zien dat we samen, met ieder zijn of haar eigen specialiteiten, in 
een zeer korte tijd afstandsonderwijs hebben ingericht. 
Resultaten Corona-onderwijs 
Op schoolniveau hebben we gekeken hoe de leerlingen hebben gescoord en we delen dit graag met 
u. We zien dat de kinderen op spelling en technisch lezen goed scoren, vergelijkbaar met de afname 
van januari en afnames eerdere jaren. Begrijpend lezen scoort ook op groepsniveau vergelijkbaar 
met afname in januari en eerdere jaren.  
Bij rekenen zien we dat de leerlingen in meerdere leerjaren een kleine terugval laten zien. Een 
mogelijke verklaring kan het deels wegvallen van instructie zijn, die juist bij rekenonderwijs van groot 
belang is. Omdat er volgend schooljaar gestart gaat worden met de nieuwe rekenmethode (in de 
groepen 1 t/m 7) zijn we vanuit het opstartprogramma van die methode aan het kijken waar we 
volgend schooljaar gaan starten met het rekenonderwijs.  
Ouders, dankjulliewel! 
Al met al zijn we dus erg tevreden over de resultaten en dat is ook dankzij jullie, beste ouders! 
Daarom willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet tijdens het thuisonderwijs. Onze 
complimenten! Jullie inzet ( met soms bloed, zweet en tranen) is dus niet voor niets geweest. 
Voor nu een hele fijne en welverdiende vakantie gewenst. Tot maandag 24 augustus! 
Groeten, Corinne 



Wat kan wel en wat niet volgend schooljaar? (herhaald bericht) 
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. 
 
VakantieBieb 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. Voor meer informatie klik op deze link. 
Vooral voor de kinderen in groep 3 en 4 is het erg belangrijk om te blijven lezen in de vakantie. 
Daarom is er nu de vakantielezen thuis editie. Samen met het gezin kunnen de kinderen opdrachten 
doen en daarmee letters verdienen. Ze reizen door verschillende landen. Als ze de letters van een 
land hebben gevonden dan kunnen ze in de bibliotheek het plaatje van dit land halen. Wanneer de 
alle plaatjes compleet zijn maken ze kans op leuke prijzen. 
Alles hierover is ook te vinden op www.vakantie-lezen.nl. 
 
Bijlage 

 Landkaart vakantielezen 
 

Verjaardagen juli 
 
11 juli 2007 Tessa Groep 8 
11 juli 2013 Merijn Groep 3 
12 juli 2009 Isa Groep 7 
12 juli 2007 Leen Groep 7 
15 juli 2010 Jenthe Groep 6 
15 juli 2013 Jill Groep 1/2  
16 juli 2015 Lex Groep 1/2  
16 juli 2014 Olivier Groep 1/2  
16 juli 2014 Sam Groep 1/2  
18 juli 2011 Sam G. Groep 4 
18 juli 2009 Tim Groep 7 
19 juli 2009 Toprak Groep 7 
20 juli 2009 Coco Groep 7 
23 juli 2014 Vince Groep 1/2  
23 juli 2009 Nashanteley Groep 7 
23 juli 2012 Lotte Groep 4 
25 juli 2010 Milou Groep 6 
25 juli 2008 Willem Groep 8 
27 juli 2008 Tim Groep 8 
28 juli 2010 Evi Groep 6 
28 juli 2012 Ivo Groep 4 
28 juli 2012 Teun Groep 4 
28 juli 2009 Stefana Groep 7 
31 juli 2010 Dounia Groep 6 
31 juli 2012 Chloé Groep 4 
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http://www.vakantie-lezen.nl/


Verjaardagen augustus 
 
1 augustus 2014 Fien Groep 1/2   
2 augustus 2014 Dylann Groep 1/2  
4 augustus 2009 Guusje Groep 7 
5 augustus 2012 Levi Groep 4 
7 augustus 2015 Ryder Groep 1/2  
8 augustus 2014 Maxim Groep 1/2  
8 augustus 2010 Sevastian Groep 6 
9 augustus 2010 Deniz Groep 6 
11 augustus 2008 Jorrit Groep 8 
12 augustus 2010 Jesper Groep 6 
13 augustus 2009 Bas Groep 7 
14 augustus 2009 Ruben Groep 7 
16 augustus 2013 Noud Groep 3 
17 augustus 2015 Evy Groep 1/2  
17 augustus 2015 Tygo Groep 1/2  
19 augustus 2011 Lex Groep 5 
20 augustus 2008 Giovanny Groep 7 
22 augustus 2011 Senna Groep 5 
22 augustus 2011 Sophie Groep 5 
22 augustus 2012 Koen Groep 4 
 
 
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 in de laatste vakantieweek. 
 

Agenda 

Eerste schooldag 
Maandag 24 augustus 
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