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Studiedag
Vorige week woensdag stond op de agenda van onze studiedag o.a. het verder verkennen van
nieuwe manieren om de WO-vakken (Geschiedenis, Natuur, Aardrijkskunde) aan te bieden. Ook
hebben we samen gekeken hoe we onze stagiaires beter kunnen begeleiden. En hebben we een
eerste indruk gekregen van onze nieuwe ICT-omgeving: binnen Edu-Ley gaan alle scholen over pop
een nieuw toekomstbestendig platform, zowel voor al onze leerlingen als voor ons als collega’s.
Fijne herfstvakantie!

Wij hopen dat jullie, ondanks de nu geldende Corona-maatregelen, toch kunnen genieten van een
fijne week! Tot maandag 26 oktober allemaal!
Groeten, Corinne
Medicijngebruik
Wij mogen kinderen alleen een medicijn geven als hiervoor toestemming is
gegeven door de ouders. Bij frequent gebruik vragen wij u een
toestemmingformulier in te vullen. Bij incidenteel gebruik, bijvoorbeeld mijn kind
heeft hoofdpijn maar komt toch naar school en mag een paracetamol slikken,
hebben we ook uw toestemming nodig. Dus mail ons of geef uw kind een briefje
mee. Voor kleine handelingen als pleister plakken, ontsmetten, Prikweg e.d.
hebben wij uw toestemming niet nodig. Wij letten daarbij uiteraard wel op de bij
ons bekende allergieën.
Leerlinggegevens en toestemming gebruik beeldmateriaal: formulieren inleveren a.u.b.
Denkt u er nog aan om de 2 formulieren in te leveren? Deze formulieren zijn maandag 28 september
aan uw kind(eren) meegegeven. We hebben al een aantal formulieren retour gekregen maar we zijn
nog niet compleet. Graag deze formulieren controleren en invullen en dan direct na de vakantie a.u.b.
meegeven aan uw kind(eren).
PMD-afval (herhaald bericht)
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.
Leuk om in de herfstvakantie mee aan de slag te gaan!

Morgen VR-workshop bij de bieb!
Kom nu je eigen Virtual Reality-omgeving maken in de Bibliotheek Goirle.
Iedereen kan namelijk leren programmeren! Jij bent misschien een maker
van de toekomst op internet. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, met
begeleiding van een ouder/verzorger.
Wanneer is het? Zaterdag 17 oktober van 13.00 uur tot 14.30 uur in de
bibliotheek Goirle. Het is fijn als je zelf een laptop meeneemt. Opgeven kan
nog vandaag via goirle@bibliotheekmb.nl.
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 6 november 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 4
november via info@debron-goirle.nl.
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Agenda
Eerstvolgende spettershow
Gezien de strengere Corona-maatregelen wordt deze nu niet door 4 groepen gezamenlijk in
school gehouden.
Eerstvolgende vrije dag
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
OV-vergadering
Maandag 18 januari om 20:00 uur.
Onderwerp: start planning Carnaval en Koningsspelen.
MR-vergadering
Woensdag 4 november om 19:30 uur.
GMR-vergadering
Maandag 9 november op ‘t Schrijverke

