
Nieuwsbrief  
Nummer 9, 18 december 2020 
 
 
Let op! Deze nieuwsbrief bestaat uit twee delen: een regulier gedeelte en een specifiek deel 
met informatie over de sluiting van de school vanwege de Corona-maatregelen. 
 
Kerst op de Bron 
Met een door meneer Ronald zelfgemaakte kerstboom op het schoolplein, een door ouders van 
groep 8 ingerichte aula met boom én stal, het maken van kerstukjes en lichtjes voor de bewoners 
van de Guldenakker en kerstkaarten voor Stichting Met je Hart Goirle hebben we dit jaar toch een 
echt kerstgevoel gehad! 

 
Door de lockdown ging de kerstviering van vandaag niet door. Dus even snel schakelen: afgelopen 
dinsdag allemaal in kerstkleding naar school en ’s middags hebben we gesmuld van warme 
chocomel met slagroom en kerstkransjes, getrakteerd door de OV. Zo zijn alle kinderen toch nog 
een beetje op een kerstachtige manier de vakantie gestart.  
Kerstgroet van team de Bron 
Niet alleen jullie, beste ouders, vinden het niet fijn dat jullie de school niet in mogen. Ook wij missen 
het echte contact. Daarom hebben wij speciaal voor jullie deze kerstgroet gemaakt: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zeho59wOzz4 
Voor nu, ondanks alles, hele fijne dagen gewenst met eenieder die u lief is.  
En dit jaar in het bijzonder een gezond 2021 gewenst!  
Tot 4 januari! Groeten, Corinne 
 
Bericht van de OV 
Financieel Jaarverslag OV 
Bijgaand vindt u een samenvatting Financieel Jaarverslag van de Oudervereniging van het 
jaar 2019-2020 en alvast een vooruitblik op schooljaar 2020-2021. 
Kosten Sinterklaasviering 
Bijgaand vindt u een overzicht van het verloop en de kosten van de Sinterklaasviering 2020. 
 
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 reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 15 januari 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 13 januari via info@debron-goirle.nl. 
 
Bijlagen 

• Financieel jaarverslag OV 

• Verantwoording kosten Sinterklaasviering 
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Verjaardagen  
 
22 december 2013 Daan Groep 4 
23 december 2015 Brimmie Groep 1/2  
23 december 2010 Ahmet Groep 6 
24 december 2009 Rick Groep 7 
24 december 2009 Ties Groep 7 
26 december 2011 Hugo Groep 6 
26 december 2008 Jasper Groep 8 
1 januari 2011 Sileen Groep 6 
1 januari 2015 Eloise Groep 1/2  
3 januari 2011 Yaella Groep 6 
4 januari 2016 Tijn Groep 1/2  
5 januari 2010 Vincent Groep 7 
8 januari 2016 Sarah Groep 1/2  
8 januari 2010 Lana Groep 7 
9 januari 2009 Elina Groep 8 
10 januari 2013 Çinar Groep 4 
10 januari 2011 Iris Groep 6 
10 januari 2009 Balkis Groep 7 
10 januari 2011 Bart Groep 6 
14 januari 2011 Nienke Groep 6 

Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Gezien de strengere Corona-maatregelen wordt deze nu niet door de verschillende groepen 
gezamenlijk in school gehouden. 
Eerstvolgende vrije dag 
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. 
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School dicht van maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari 
 
Onderwijs op afstand 
Online contact en instructie 
Dit vullen wij in door iedere dag op hetzelfde moment een online moment met de kinderen te 
hebben. Dat doen wij volgens onderstaande schema: 
Groepen 3 en 4 9:00 uur – 9:30 uur 
Groepen 5 en 6 9:45 uur – 10:30 uur 
Groepen 7 en 8 10:45 uur – 12:00 uur 
Voor de kleutergroepen is er op dinsdag en donderdag een gezamenlijk online moment van 13:00 
uur tot 13:30 uur. 
Wij hebben er als school bewust voor gekozen de online momenten niet te lang te maken. En dus 
niet hele dagen via het scherm de kinderen instructie te geven. Bij de meeste kinderen neemt de 
aandacht snel af bij digitaal contact. En daarbij gaan we ervan uit dat het maar voor twee weken is. 
Duurt de lockdown onverhoopt langer, zullen wij ons programma opnieuw bekijken. 
Google Classroom 
Net zoals bij de vorige lockdown werken we met Google Classroom. In de bijlagen vindt u de 
handleidingen. Controleer of u nog kunt inloggen (weet u het wachtwoord nog?). Zo niet, laat ons dit 
dan z.s.m. weten via info@debron-goirle.nl. Wij zorgen dat u dan vóór 4 januari een nieuw 
wachtwoord ontvangt. 
Ophalen materiaal en laptops 
Dit kan op maandag 4 januari op de volgende momenten: 
Groepen 1/21, 3 en 4 8:30 uur 
Groepen 5 en 6  9:00 uur 
Groepen 7 en 8  9:30 uur 
Wij vragen de kinderen zelf het materiaal op te komen halen. Vergeet niet een tas mee te geven! De 
ouders die gevraagd hebben om een laptop te lenen, kunnen deze zelf op genoemde tijden komen 
halen. Wij geven de laptops niet aan kinderen mee. 
Hebt u kinderen in verschillende groepen en tijden, dan kunt u natuurlijk op een van de genoemde 
tijdstippen naar school komen. 
Lenen laptop 
Geef dit uiterlijk 30 december door via info@debron-goirle.nl. 
 
Noodopvang 
Onder schooltijd vangen wij kinderen op van ouders met cruciale beroepen die echt niet zelf de 
opvang geregeld kunnen krijgen. Geef dit uiterlijk 18:00 uur de dag ervoor aan ons door op 
info@debron-goirle.nl. Hoe eerder hoe liever natuurlijk i.v.m. onze organisatie. 
 
Bijlagen 

• Inloggen Google 

• Inloggen Google Classroom 
 

 
1 Alleen om evt. een laptop op te halen. 
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