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De kop is eraf! 
De eerste twee weken van het schooljaar zitten er weer op. En er is al meteen weer hard gewerkt 
door de kinderen. Even wennen voor een aantal, maar toch ook weer fijn dat we weer een normaal 
ritme met z’n allen hebben. 
Veel informatie 
Zoals ieder schooljaar krijgt u deze eerste weken veel informatie van ons. Dus ook deze nieuwsbrief 
staat vol met allerlei nieuws: o.a. over de informatieavonden, de omgekeerde ouder-kind-gesprekken, 
de nieuwe werkwijze van de OV en een bericht van de MR. 
Maandag studiedag 
Die dag zijn de kinderen vrij maar gaat het team naar school. Wat wij op zo’n dag dan doen? Op de 
agenda staat o.a.: voorbereiden op de komende ouder-kind-gesprekken, verplichte scholing over de 
meldcode Kindermishandeling en werken aan schoolontwikkelingen (zoals portfolio, ICT-inzet, 
huiswerkbeleid, kindcentrum). 
Fijn weekend en tot dinsdag! 
Groeten, Corinne 
 
Informatieavonden 
Deze avonden (op woensdag 9 september voor de groepen 1 t/m 4 en op donderdag 10 september 
voor de groepen 5 t/m 8) kunnen niet doorgaan zoals gewoonlijk. Er zijn dan te veel mensen tegelijk 
in het schoolgebouw aanwezig. Daarom ontvangt u a.s. maandag informatie via de mail. Deze 
bestaat uit algemene schoolinformatie, informatie over de groep van uw kind, een sfeerimpressie van 
de groep van uw kind middels een filmpje en een filmpje van de OV. Daarnaast ontvangt u een 
uitnodiging met daarin de link voor een vraagmomentje met de leerkrachten. Zij zitten op het 
genoemde tijdstip voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden: 

Dag Tijd Groep 

Woensdag 9 september 19:30 uur 1&2 

Woensdag 9 september 19:45 uur 3 

Woensdag 9 september 20:15 uur 4 

Donderdag 10 september 19:30 uur 5 

Donderdag 10 september 19:45 uur 6 

Donderdag 10 september 20:00 uur 7 

Donderdag 10 september 20:15 uur 8 

Om u als ouder de gelegenheid te geven bij meerdere momenten aan te schuiven, beginnen alle 
groepen op een ander tijdstip. Groep 8 krijgt op 15 oktober nog een extra informatieavond met alles 
over het VO. Dat onderdeel wordt daarom niet op 10 september besproken. 
Neemt u voordat u deelneemt aan het vraagmomentje alle informatie even goed door? 
 

Omgekeerde ouder-kind-gesprekken 
Maandag ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor de 
zgn. ouder-kind-gesprekken. Deze zullen onder voorwaarden de 
komende 3 weken op school plaatsvinden. In de bijlage leest u 
een uitgebreide beschrijving van hoe wij deze momenten 
organiseren. Samengevat: 

 we kennen vaste in- en uitgangen; 

 kom niet te vroeg en wacht anders buiten; 

 ontsmet uw handen bij binnenkomst; 

 kom niet als u klachten hebt of volgens andere richtlijnen van 
het RIVM niet mag komen; 

 meld u op tijd af zodat we het gesprek digitaal kunnen 
voeren; 

 houdt afstand! 
We rekenen op uw medewerking. 



 
Individuele gesprekken 
Nu denkt u misschien dat individuele gesprekken ook weer fysiek plaats kunnen vinden. Dat is echter 
niet het geval. De ouder-kind-gesprekken worden vooraf gepland binnen de hele school. Daardoor 
kunnen wij onze maatregelen treffen. Van individuele gesprekken is niet het hele team op de hoogte 
en dus hebben wij geen zicht op het menselijk verkeer in het schoolgebouw. Daarom zullen 
individuele gesprekken nog steeds zo veel als mogelijk digitaal plaatsvinden. Alleen bij hoge 
uitzondering, en altijd na triage, kunnen de gesprekken fysiek plaatsvinden. Het is aan de school om 
te bepalen of de uitzondering wordt gemaakt. 
 
Bericht van de medezeggenschapsraad (MR) 
Sinds schooljaar 2019-2020 hebben wij als school een continurooster. Als oudergeleding MR hadden 
wij vorig schooljaar plannen liggen om vanaf medio maart te onderzoeken hoe het continurooster 
wordt ervaren door kinderen en ouders. De geldende richtlijnen rondom Covid-19 hebben belemmerd 
dat wij ons onderzoek konden uitvoeren zoals bedacht (o.a. klasbezoeken, observaties etc.). 
Inmiddels hebben wij er met zijn allen een heel schooljaar met het continurooster opzitten. Ondanks 
dat de huidige richtlijnen het nog steeds niet toestaan de klassen te bezoeken, willen wij starten met 
een evaluatie onder ouders. Tenslotte is een evaluatiemoment aan de start van vorig schooljaar 
aangekondigd en zijn we dan ook benieuwd naar uw ervaring tot nu toe.  
Op korte termijn gaan wij als eerste stap u een digitale enquête sturen. 
Deze ontvangt u rond 18 september in uw mailbox. In deze enquête 
stellen wij u vier vragen. Wij zouden u willen vragen om deze enquête 
voor 1 oktober in te vullen. Alle antwoorden worden vervolgens 
geanalyseerd en aan u gepresenteerd. Hiervoor hebben we op 13 
oktober een klankbordavond gepland. Afhankelijk van de richtlijnen van 
het RIVM zal de terugkoppeling aan u face to face of digitaal gaan 
plaatsvinden. U wordt hierover tijdig door ons geïnformeerd.  
Hoe meer ouders de enquête invullen, hoe beter wij een beeld kunnen vormen over uw ervaring met 
het continurooster. Wij hopen dan ook veel enquêtes terug te krijgen. Alvast bij voorbaat dank voor de 
medewerking! 
Lonneke, Maayke en Sabine 
 
Bericht van de oudervereniging (OV) 
In de bijlage vindt u een brief over de nieuwe werkwijze van de 
Oudervereniging. Ook ontvangt u nog een filmpje waarin we onze nieuwe 
werkwijze uitleggen. 
Annemiek, Ilse en Sara 
 
Rookvrij schoolterrein, rookvrije leer- en speelomgeving 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Uit onderzoek blijkt 
dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze 
roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en 
voorkomt ongewenst meeroken. Gelukkig is de Bron al meerdere jaren een rookvrije omgeving voor 
onze kinderen.  

Maar de regelgeving is nog wat verder aangescherpt: het is ook niet meer toegestaan te 
roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein /  bij het hek / op de parkeerplaats, 
in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Dus 
aan u allen het verzoek om ook rondom de school niet te roken. 

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een 
gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 
 
Nog geen gym… 
Deze week kregen we een telefoontje van de Haspel met het nieuws dat de werkzaamheden uitlopen 
en dat ze volgende week helaas nog dicht zijn. Dus ook volgende week geen gym in de sportzaal. Bij 
goed weer gaan we op de gymtijdstippen wel met de kinderen naar buiten. 
 



Kriebelen 
We mogen dit schooljaar weer gaan kriebelen. Het heeft vorig jaar even stilgelegen door 
corona maar nu mag het weer. We hebben voor de meeste groepen al kriebelouders. 
Alleen voor de kleutergroepen en de groepen 6 nog niet. Wie o wie wil ons komen 
helpen? Heb je interesse? Stuur dan een mail naar corineintveld@debron-goirle.nl. 
 
Informatieavond Social Media 
Op dinsdagavond 10 november 2020 organiseert het Mill Hill College een informatieavond over 
sociale media en jongeren voor leerlingen van de brugklas en groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). 
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De avond wordt in samenwerking met de 
theatergroep Helder Theater en Katja Schuiffel, docent, mediacoach en pedagoog georganiseerd. 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich inschrijven via deze link: 
https://www.millhillcollege.nl/ouders/algemeen/ouderavond-sociale-media of via de website van het 
Mill Hill College onder het kopje Groep 7/8 - Informatieavond sociale media. Er zijn echter een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus vol is vol! Inschrijven kan tot uiterlijk 26 oktober 2020. 
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen rond 2 november 2020 bericht.  
 
Bericht Sterk Huis 
Om een kind zo volledig mogelijk tot groei en ontwikkeling te laten 
komen, is het nodig dat kind en gezin, opvang, onderwijs en eventueel 
zorgpartners samenwerken met elkaar. Eén van de zorgpartners voor 
vragen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en veiligheid is ‘Aandacht 
voor Basiskracht’. Voor meer informatie zie bijlage. 
Dag van de scheiding 
Een van de thema’s waarmee team Trainingen en de Taskforce Kindermishandeling het komende 
schooljaar weer mee aan de slag gaan is Echtscheiding. Ze starten met 3 bijeenkomsten rond de dag 
van de Scheiding. Dit zijn informatiebijeenkomsten voor ouders, die trainers van het IMW samen met 
trainers van Sterk Huis gaan aanbieden. Dit zijn zinvolle gratis bijeenkomsten voor zowel ouders die 
net de knoop hebben door gehakt dat ze uit elkaar gaan, als voor ouders die al verder in het proces 
zitten. Voor meer informatie: zie bijlage. 
 
Bibliotheek Midden-Brabant 
Wij hebben een nieuwsbrief ontvangen van de bibliotheek Midden-Brabant. Hierin staan allemaal 
interessante onderwerpen o.a. een uitnodiging voor de allerleukste speurtocht van Goirle, een stukje 
over een boekpresentatie (De betoverende balletschoentjes) en een save the date (Dyslexie onder de 
knie). Zie bijlagen. 
 
Henk Elands schoolminipuptoernooi 
Het Henk Elands schoolminipuptoernooi (stond gepland op 7 oktober) is helaas 
verzet naar het voorjaar van 2021. Er is hoop dat op 31 maart het leuke toernooi 
voor de groepen 1 t/m 4 weer gehouden mag worden. Dit alles hangt natuurlijk 
af van hoe het virus zich ontwikkelt. We houden u op de hoogte. 
 

 
Schaken 
Schaken op school stimuleert het denkvermogen én de prestaties op 
andere gebieden waaronder zelfs de leesvaardigheid! Daarnaast is 
schaken ook gewoon hartstikke leuk.  
Het jeugdschaak in Goirle gaat op vrijdag 4 september weer van start. Er 
is een toernooi voor kinderen die al kunnen schaken. Ook zijn er voor 
beginners eenvoudige schaakspelletjes om zo spelenderwijs te leren 
schaken. Dit is op een vrijdagavond van 18.45-20.15 uur in SCC de 
Wildacker, Van Hogendorpplein 73 in Goirle. 
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Bijlagen 

 Randvoorwaarden ouder-kind-gesprekken 

 Nieuwe werkwijze Oudervereniging de Bron 

 Informatiebrief Aandacht voor Basiskracht 

 Uitnodiging: scheiden en de kinderen dan? 

 Nieuwsbrief Bibliotheek 

 Speurtocht Taalhuis 
 
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 september 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 
16 september via info@debron-goirle.nl. 

 
Verjaardagen augustus 

22 augustus 2011 Senna Groep 6A 
22 augustus 2011 Sophia Groep 6A 
22 augustus 2012 Koen Groep 5B 
24 augustus 2011 Tijs Groep 5B 
26 augustus 2015 Sem Groep 1/2  
26 augustus 2010 Kyra Groep 7A 
29 augustus 2014 Luqa Groep 3B 
29 augustus 2011 Dexter Groep 6B 
29 augustus 2012 Ries Groep 5A 
30 augustus 2014 Lana Groep 3A 
30 augustus 2013 Sem Groep 3A 
31 augustus 2015 Trayven Groep 1/2  
1 september 2010 Stan Groep 6B 
3 september 2008 Pim Groep 8B 
3 september 2010 Wies Groep 7A 
6 september 2015 Fiene Groep 1/2  
9 september 2011 Roberto Groep 6A 
9 september 2013 Livay Groep 3A 
9 september 2012 Chloey Groep 5A 
9 september 2014 Maira Groep 3B 
9 september 2009 Indy Groep 8A 
10 september 2012 Lucenzo Groep 5B 
14 september 2009 Jay Groep 8A 
17 september 2009 Florine Groep 8A 
17 september 2009 Frédérique Groep 8A 

 
 Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Vrijdag 25 sept 2020 voor de groepen 1/2 blauw, 1/2 geel en 5.  
Helaas mogen vanwege de Corona-maatregelen belangstellenden niet komen kijken… 
Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag maandag 7 september 2020. 
OV-vergadering 
Maandag 21 september 2020 om 20:00 uur. Locatie: de aula. 
Onderwerp: OV 2.0, opening samen met klassenouders. 
MR-vergadering 
Dinsdag 15 september om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Donderdag 17 september. 
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