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Sint toch op de Bron! 

Ondanks het rare jaar heeft de Sint vandaag toch een 
bezoekje aan de Bron gebracht. En niet alleen vandaag... Er 
stond al een paar weken een caravan op het schoolplein waar 
Sint ’s nachts in sliep als het nogal druk was in het Pietenhuis. 
Vanochtend stonden er zelfs twee tentjes naast de caravan: 
ook de pieten hadden vannacht op de Bron geslapen. Alle 
kinderen hebben samen buiten liedjes gezongen. Voor de 
pieten, want Sint waren we kwijt… Wat bleek: hij was in de 
school nog even zijn tanden aan het poetsen. 

Voor meer foto’s: kijk later op onze Instagrampagina of Facebook.  
Voor nu een fijn Sinterklaasweekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Teamnieuws 
Juf Mechtild zal per 1 februari 2020 onze school verlaten. Zij heeft een baan buiten het onderwijs 
gevonden. Soms komen er kansen in je leven voorbij die je moet pakken. En dat is wat Mechtild heeft 
gedaan. Wij vinden het oprecht erg jammer dat we zo'n ervaren leerkracht in groep 1/2 moeten gaan 
missen. Maar respecteren haar besluit en wensen haar heel veel plezier en succes toe! 
Gelukkig kan ik u ook meteen vertellen dat we vervanging hebben gevonden. Juf Rebecca van 
Bijsterveld zal juf Mechtild tot het einde van het schooljaar vervangen. Voor de kleuters is juf Rebecca 
geen vreemde: sinds begin dit schooljaar loopt zij al bij ons stage. In januari studeert zij af. 
 
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 18 december 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 16 
december via info@debron-goirle.nl. 
 

Verjaardagen  
 
7 december 2011 Fender Groep 6 
9 december 2011 Liv Groep 5 
10 december 2015 Jasmijn Groep 1/2  
11 december 2008 Danique Groep 8 
13 december 2014 Jens Groep 1/2  
13 december 2011 Sanne Groep 5 
13 december 2014 Milan 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 
Vrijdag 18 december: school is om 12.30 uur uit. 
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021: kerstvakantie 
OV-vergadering 
Maandag 18 januari om 20:00 uur. 
Onderwerp: start planning Carnaval en Koningsspelen 
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 

mailto:info@debron-goirle.nl
mailto:info@debron-goirle.nl
mailto:MR@debron-goirle.nl

