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Sint is in het land! 
En hij werkt dit jaar vooral vanuit huis. Maar omdat het nogal druk is in het 
Pietenhuis, kiest Sint er soms voor om even een rustig plekje op te zoeken. 
En daarvoor heeft hij een caravan op ons schoolplein neergezet. Vorige 
week kregen alle groepen een brief met de vraag van Sint om de caravan 
te versieren. Deze brieven hingen gewoon aan de waslijn tussen de 
(schone!) onderbroeken en sokken van Sint… Wilt u weten wat er allemaal 
op de Bron rondom de caravan gebeurd? Houd dan onze Facebookpagina 
en/of Instagrampagina in de gaten! 

Afstand tussen ouders en school 
En dan bedoel ik niet de 1,5 meter… Ouders en leerkrachten hebben steeds langer geen “live” 
contact met elkaar. Dat maakt samenwerking rondom uw kind(eren) er voor ons allemaal niet 
makkelijker op. En het levert zelfs soms verkeerde beelden op. Zo hoorde ik een onschuldig 
voorbeeld dat een ouder dacht dat we op de Bron niet in alle groepen computers gebruiken. Nou, die 
zijn er echt wel hoor: we hebben 150 computers in de groepen 3 t/m 8 voor 241 leerlingen.  
Wanneer er zorgen zijn, weten we u zeker te vinden. En u bent nog 
steeds vrij om met ons contact op te nemen wanneer u vragen hebt, via 
telefoon of de mail. Graag zelfs! Voor welke vraag dan ook!  
Maar we begrijpen ook dat u alleen contact zoekt als er iets aan de hand 
is. Toch is het ook belangrijk om contact te houden wanneer het goed 
gaat met uw kind(eren). Daarom zullen wij alle ouders, met wie wij 
onlangs geen contact hebben gehad, voor de kerstvakantie een keertje 
bellen. Om gewoon even bij te praten hoe het gaat, op school en thuis. 
Daarnaast blijven wij de ouderapp vullen met berichten en foto’s zodat u 
op die manier een kijkje in de klassen krijgt.  
Studiedag morgen 
De kinderen zijn morgen vrij, de teamleden gaan aan de studie! Morgen staan op de agenda een 
cursus werken in de Cloud (i.v.m. ICT-wijzigingen binnen Edu-Ley), het rekenonderwijs op de Bron en 
de verdere invulling van bewegen en bewegend leren. Ook staan we stil bij het gegeven dat het in 
deze tijd niet in alle gezinnen even lekker loopt en hoe wij dit kunnen signaleren en wat de rol van 
school daarbij is. 
Alle kinderen morgen een fijne vrije dag gewenst en tot woensdag! 
Groeten, Corinne 
 
Sinterklaas 

Schoentje zetten 
Dit jaar doen we dat samen met de kinderen onder schooltijd. Dat betekent dat alle 
kinderen donderdagmorgen een extra schoen mee mogen nemen.  
 
Wie weet zit er vrijdagmorgen dan een presentje in… 

 
Geen Sinterklaascadeautjes mee naar school 
Wij vragen u om uw kinderen géén Sinterklaas(schoen)cadeautjes mee naar school te geven. 
Ervaring leert dat deze cadeautjes soms kapot gaan en dan is er veel verdriet. En ook dat er geregeld 
scheve verhoudingen tussen kinderen ontstaan. De ene Sinterklaas heeft nl. een grotere 
portemonnee dan de andere. Beide situaties willen we graag voorkomen 
 
Nieuwe Instagrampagina 
Sinds vorige week heeft ook de Bron  
een Instagrampagina: debrongoirle.  
Volg ons! 
 
 



 
Teamnieuws 
Juf Susan gaat met welverdiend pensioen na meer dan 40 onderwijsjaren. Ook op deze plek willen 
we haar alvast bedanken voor al die jaren waarin zij met heel veel inzet en toewijding zoveel kinderen 
in Goirle onderwijs heeft gegeven. Hierbij een persoonlijk berichtje van Susan aan jullie: 
 

Lieve kinderen en ouders, 
 
GELUK  
ZIT IN DE ZEE 
 
GELUK 
ZIT IN DE BRON 
  
GELUK  
IS 
ZOMAAR ZITTEN 
OP EEN BANKJE IN DE ZON 
 
uit: Lopen in de zon 
 
We hebben het heerlijk gehad!!!! 
M.i.v. 1-1-21 ga ik met pensioen. 
Van harte het allerbeste gewenst! 
Liefs van (juf) Susan 

 
Webinar GGD 
Donderdag 26 november om 20.00 uur organiseert de GGD een gratis 
online workshop Opvoeden in twee huizen. Dit Webinar is bedoeld voor 
gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Ontmoet 
(virtueel) andere gescheiden ouders, luister naar hun verhalen en verzamel 
zo tips van ouders die in dezelfde situatie zitten.  
Voor meer informatie: zie bijlage. 
 
Bibliotheek Midden-Brabant 
Pepernotenfeest 
Bibliotheek Midden-Brabant organiseert een Pepernotenfeest online: op zoek naar de letters van de 
Sint! Dit jaar wordt het iets anders dan anders maar zeker niet minder leuk. Hebben jullie er ook zin in 
en doen jullie gezellig mee? Kijk dan snel in de bijlage voor meer informatie.  
Nieuwsbrief Bieb 
Tevens vind je in de bijlage de nieuwsbrief van bibliotheek Midden-Brabant. Hierin staan allemaal 
interessante onderwerpen o.a. Dyslexie onder de knie, Nederland Leest Junior, Scoor een boek!. 
 

Een bericht van Cultureel Centrum Jan van Besouw 
Om een lichtpuntje te brengen bij alle Goirlenaren en gezamenlijk een mooi project 
op te zetten vragen we u om hulp! Ons CC Jan van Besouw is helaas weer 
gesloten deze weken. Omdat we graag mensen blij maken, een mooi moment 
bezorgen en voor ontspanning zorgen, willen we daarom wat cultuur bij iedereen 
op de deurmat laten vallen in de maand december. In de bijlage staat ons plan om 
dat samen met jullie te realiseren.  

 
Bijlagen 

 Webinar GGD: Flyer Opvoeden in twee huizen 

 Pepernotenfeest online 

 Nieuwsbrief Bibliotheek Midden-Brabant 

 CC JVB_Dichterbij 
 



 
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 4 december 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 2 
december via info@debron-goirle.nl. 
 

Verjaardagen  
 
21 november 2014 Fayènne Groep 1/2  
24 november 2014 Sinan Groep 3 
25 november 2013 Lukas Groep 4 
25 november 2013 Fernanda Groep 3 
25 november 2014 Vic Groep 1/2  
26 november 2012 Julian Groep 5 
26 november 2009 Julia Groep 8 
28 november 2012 Laura Groep 4 
3 december 2014 Jason Groep 3 
4 december 2014 Jasmine Groep 1/2  
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Gezien de strengere Corona-maatregelen wordt deze nu niet door de verschillende groepen 
gezamenlijk in school gehouden. 
Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 24 november: studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 
OV-vergadering 
Woensdag 25 november om 20:00 uur. 
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering. 
MR-vergadering 
Donderdag 14 januari om 19:30 uur. 
Voor deelname aan het openbare gedeelte kunt u mailen naar MR@debron-goirle.nl. 
GMR-vergadering 
Dinsdag 12 januari op de Kameleon. 
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