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De kinderen hebben een drukke week gehad! 
Naast het gewone lesprogramma is er deze week veel aandacht besteed aan de Week tegen pesten. 
Er zijn groepsgesprekken gevoerd, boeken gelezen, filmpjes bekeken en (strip)tekeningen gemaakt. 
Een paar daarvan staan op onze Facebookpagina.  
Ook hebben onze studenten de Kinderboekenweek geopend met een leuk toneelstuk. Alle groepen 
hebben een mooi voorleesboek ontvangen. En de school hangt vol met kinderfoto’s van alle 
teamleden: hoe zagen zij er toen uit? Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
Goed nieuws over het vergroenen van ons schoolplein 
Vanochtend hebben we bericht ontvangen van de provincie 
Noord-Brabant dat de volledige subsidieaanvraag is 
goedgekeurd! Dat betekent dat hovenier Sjef Oerlemans nu 
alle materialen kan gaan bestellen en een planning kan 
maken. Daarnaast hebben de Vrienden van de Bron ons laten 
weten ook bij te willen dragen aan ons groen schoolplein. Wat 
zij ons cadeau doen, houden we nog even geheim. 
Aanscherpen Corona-maatregelen 
Na de oproep van het kabinet van afgelopen maandag scherpen ook wij de maatregelen weer aan. 
We gaan alleen op stap als dat nodig is (omdat de excursie onderdeel is van ons onderwijs), wij 
beperken de hulp van ouders (hoe hard we jullie ook nodig hebben!) en adviseren ouders bij 
activiteiten mondkapjes te dragen, wegen goed af welke mensen we wel en niet toegang tot het 
schoolgebouw geven en overleggen, zowel intern als extern, digitaal wanneer dat kan. 
Om, zoals het kabinet heeft opgeroepen, de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, vragen wij 
u nogmaals om door 1 persoon de kinderen te komen brengen en halen. 

 
Beslisboom kind wel of niet naar school 
In de bijlage vindt u de beslisboom die wij toepassen om te bepalen of kinderen wel of niet op school 
mogen zijn. Wij houden ons aan deze regels omdat wij geen medisch specialisten zijn en dus niet de 
verantwoordelijkheid kunnen nemen van deze regels af te wijken. Wanneer wij twijfelen of we 
kinderen naar huis moeten sturen, kunnen wij evt. de temperatuur meten met een oorthermometer. 
Informatie via de mail: a.u.b. alle leerkrachten informeren 
Soms wilt u de leerkracht iets via de mail laten weten. Soms stuurt u die mail dan naar de leerkracht 
die net die dag niet voor de groep staat. We snappen dat u de werkdagen van onze teamleden niet 
allemaal weet. Wilt u daarom alle leerkrachten van uw kind meenemen in de mail? 
Fijn weekend! 
Groeten, Corinne 
 

Kinderboekenweek (KBW) 
Afgelopen dinsdag openden we op school de 
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “En toen…”. We zullen 
tijdens de KBW op school extra aandacht besteden aan het lezen 
en voorlezen d.m.v. allerlei activiteiten. Dit jaar is het vanwege de 
corona maatregelen niet mogelijk om een boekenmarkt te 
organiseren. Daarom hebben we iets anders bedacht.  
Op vrijdag 9 oktober mogen de kinderen die willen een boek mee 
nemen om te ruilen met een klasgenootje. Zo hebben ze 
misschien toch nog een leuk, ‘nieuw’ boek om te lezen.  



Verzamelplaatjes blijven thuis! 
De ene keer zijn het voetbalplaatjes, de andere keer de nieuwe 
foodstars kaartjes. In het kader van “van ruilen komt huilen” willen wij 
u met klem vragen dit soort plaatjes thuis te laten. Nemen kinderen 
de plaatjes toch mee, dan zal de leerkracht deze bewaren en na 
schooltijd terug mee naar huis geven. 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 6 oktober komt de schoolfotograaf weer op de Bron. 
Vanwege de corona-maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk 
om broertjes/zusjes-foto’s te maken met kinderen die (nog) niet bij 
ons op school zitten. Onder schooltijd zullen er wel broertjes/zusjes 
foto’s gemaakt worden van de kinderen die samen op school zitten. 
Omdat de achtergrond van de foto’s wit zal zijn, raden wij u aan om 
uw kind geen witte of hele lichte kleding aan te geven die dag. Ook 
fluorerende kleuren worden afgeraden. Dit valt namelijk teveel weg bij 
de achtergrond. De afscheidsfoto van groep 8 wordt later dit jaar 
gemaakt. 

 
PMD-afval 
Sinds dit schooljaar verzamelen we ons PMD-afval apart. Dit doen we samen met Humankind. 
Van 2 t/m 6 november is het PMDweek. Gemeente 
Goirle heeft voor ons een ‘afvalbattle’ georganiseerd 
om de basisschoolleerlingen direct te betrekken bij het 
thema afvalscheiding. In de klas besteden we 
aandacht aan afvalscheiding: we laten een filmpje zien 
en voeren daarover een gesprek. Daarnaast brengen 
we de kinderen in actie. Ze mogen namelijk in (aanloop 
naar) week 45 (2 t/m 6 november) zo veel mogelijke 
plastic doppen sparen. De klas die dit aan het einde van de week het beste heeft gedaan, wint een 
prijs! De doppen worden daarna gedoneerd aan stichting KNGF Geleidehond: 
https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen. 
 
Reminder onderzoek Smart Start: Samenwerken aan een goede start 

Onlangs hebben we u geattendeerd op het onderzoek van Smart Start. Dit onderzoek 
is bestemd voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. De gemeente 
onderzoekt hoe kinderen de beste kansen te geven op een goede ontwikkeling. 
Inmiddels hebben 219 ouders deelgenomen aan het onderzoek waarvoor hartelijk 
dank! Is het u ontschoten dan willen we u vragen alsnog mee te doen! U maakt kans 
op één van de 10 boekenpakketten! U kunt de vragenlijst hier invullen. 
Alvast dank voor uw medewerking! Namens Team Smart Start,  
Wethouder P. Poos 

 
Bijlagen 

 Beslisboom kinderen wel/niet naar school 
 
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 16 oktober 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 14 
oktober via info@debron-goirle.nl. 
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Verjaardagen  
3 oktober 2009 Jasmijn Groep 8 
3 oktober 2009 Aukje Groep 8 
6 oktober 2014 Vince Groep 1/2  
6 oktober 2014 Elya Groep 3 
7 oktober 2013 Boaz Groep 3 
9 oktober 2011 Madelief Groep 5 
11 oktober 2011 Madelief Groep 5 
11 oktober 2010 Febe Groep 7 
12 oktober 2013 Yfke Groep 4 
12 oktober 2015 Djayce Groep 1/2  
12 oktober 2014 Sam Groep 3 
13 oktober 2012 Blake Groep 5 
15 oktober 2008 Floris Groep 8 
15 oktober 2010 Anisa Groep 7 
15 oktober 2011 Jennifer Groep 4 
 

Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Vrijdag 30 oktober 2020 voor de groepen 6 en 7. 
Helaas mogen vanwege de Corona-maatregelen belangstellenden niet komen kijken. 
Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag woensdag 7 oktober. 
OV-vergadering 
Donderdag 15 oktober om 20:00 uur.  
Onderwerp: jaarvergadering en start planning Sinterklaas. 
MR-vergadering 
Woensdag 4 november om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Maandag 9 november. 


