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Veel kinderen afwezig i.v.m. Corona richtlijnen: onderwijs op afstand 
Deze week zijn er best veel kinderen afwezig geweest omdat zij verkouden waren. En dan moet de 
herfst nog beginnen! Ook wij vinden het niet fijn dat kinderen onderwijstijd missen. Of dat we kinderen 
naar huis moeten sturen. Maar de richtlijnen vragen dat nu eenmaal van ons. 
Om kinderen die thuis zitten maar niet ziek zijn zoveel mogelijk onderwijs te bieden, werken wij vanaf 
volgende week als volgt: 

 Op de eerste dag dat u uw kind afwezig meldt omdat het Corona-achtige verschijnselen heeft, 
ontvangt u na schooltijd een bericht van de leerkracht. Daarin staat op welke manier uw kind toch 
de lesstof kan bijhouden. 

 Na 3 dagen afwezigheid nemen wij contact met u en/of uw kind op om te kijken hoe het gaat. 

 Bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld in geval van quarantaine) nemen wij éénmaal per week 
contact met u op. 

Ouder-kind-gesprekken in volle gang 
Ook volgende week zijn er nog gesprekken. Ik wil u met klem 
vragen om u aan de afspraken te houden zoals juiste in- en 
uitgangen gebruiken en buiten te wachten tot u aan de beurt 
bent. Het zou vervelend zijn als wij genoodzaakt worden de 
fysieke gesprekken te stoppen en over te gaan op digitaal 
overleg. En mocht u niet kunnen komen, meldt u dan op tijd af 
zodat we digitaal contact met u kunnen opnemen. 
Veiligheid voor uw kinderen 
Wederom de oproep om zo veel als mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De 
fietsenrekken zijn bedoeld voor de fietsen van de kinderen. Komt u toch met de auto, parkeer dan 
netjes in de vakken in de wijk. We merken dat het weer drukker wordt. Het onjuist parkeren komt de 
veiligheid van uw kind niet ten goede! We rekenen op uw medewerking. 

 
Fijn weekend! 
Groeten, Corinne 
 
Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 
Enquête continurooster 
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief voeren wij als oudergeleding van de MR een 
ouderonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om de ervaring van u als ouder rondom het 
continurooster op te halen. Wij vragen u per gezin eenmaal een enquête in te vullen voor 1 oktober. U 
ontvangt in een aparte mail de link naar de enquête. De uitkomsten zullen later met u 
gecommuniceerd worden.  
Vergadering 
Op de afgelopen vergadering van 15 september stonden o.a. de volgende onderwerpen op de 
agenda: evaluatie continurooster en klankbordavond, evaluatie informatieavond, schoolplan en 
schoolgids en de evaluatie van de start van het schooljaar. Omdat de ideeënbus in de school nu niet 
toegankelijk is voor u als ouders kunt u uw vragen en ideeën naar ons mailen: MR@debron-goirle.nl. 
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Gebruik schoolapp 
Daarmee zijn we inmiddels gestart. We merken dat we soms nog wat moeten zoeken hoe de app het 
beste in te zetten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden nl. En ook dat voor u het soms niet 
helemaal duidelijk is waar u wat kunt vinden. Daarom zijn wij een simpele handleiding aan het 
ontwikkelen over het gebruik van de Bron-app (er is helaas geen standaard algemene handleiding 
beschikbaar die overzichtelijk alles naast elkaar zet). 
 
Gezonde lunch 
Graag willen we u erop attenderen dat kinderen een gezonde lunch 
meenemen naar school. Te vaak zien we snoepjes of andere ongezonde 
dingen in de broodtrommel. Al het ongezonde snoep geven wij direct weer 
terug mee naar huis, deze mogen niet op school genuttigd worden. 
 
Douchen na de gym 
De Bron stelt al jaren het douchen na de gym verplicht. Dat vinden wij nl. wel zo fris. En het is iets wat 
er gewoon bij hoort, persoonlijke hygiëne. Helaas ontvangen wij om steeds meer uiteenlopende 
redenen verzoeken dat kinderen niet hoeven te douchen. Een administratie die voor ons niet meer is 
bij te houden. Dit punt is ook in de MR besproken. In de bovenbouw, waar kinderen zich lichamelijk 
beginnen te ontwikkelen, begrijpen wij dat het niet altijd fijn is om te douchen. Ondanks dat wij vinden 
dat douchen er bij hoort, passen wij het beleid als volgt aan: 

 Groepen 3 t/m 5: douchen verplicht. Uitzondering alleen nadat toestemming bij de directeur is 
gevraagd. 

 Groepen 6 t/m 8: opfrissen verplicht (gezicht, oksels, handen en voeten wassen). Geen 
uitzonderingen mogelijk! Mogelijkheid tot douchen blijft wel bestaan. 

 Douchen is in deze Corona-tijd binnen de richtlijnen. 
Want echt beste ouders, kom maar eens een keer ruiken in een (bovenbouw)klas als er niet is 
gewassen… 
 
Rust in de klas 
Onder die naam wordt op de Bron een yoga- en mindfullness programma geïntroduceerd. Met korte 
oefeningen leren kinderen zich te ontspannen. We zijn dit project vorig jaar al gestart, maar toen 
gooide Corona roet in het eten. Dit schooljaar hebben we het weer opgepakt. Na de pilot-fase gaan 
we evalueren en bij een positief resultaat willen we dit op de Bron blijven doen! In de bijlage vertelt 
yoga-docente Margo hier meer over. 
 
Studenten stellen zich voor 
Ook dit jaar zijn er weer studenten op de Bron die voor leerkracht of onderwijsassistent aan het 
studeren zijn. In de bijlage stellen 9 studenten zich alvast aan u voor. Angie, Hanne, Indy, Iris, Johan, 
Loes, Malissa, Marijn, Melanie, Penny, Quint en Rebecca: welkom op de Bron! 
 
Bericht van de gemeente Goirle 

De gemeente Goirle onderzoekt hoe zij ervoor kan zorgen dat de kinderopvang (nog) 
beter aansluit bij uw kind en uw wensen. Dat kan helpen om kinderen de beste 
kansen te geven op een goede ontwikkeling. Ouders met kinderen die jonger zijn dan 
7 jaar, zijn uitgenodigd om mee te doen aan dit 
onderzoek naar de kinderopvang in Goirle. Ook via deze weg willen we vragen de 
enquête in te vullen. Alvast dank voor uw medewerking! 

Namens Team Smart Start, Wethouder P. Poos 
 
Bijlagen 

 Yoga-docente Margo stelt zich voor 

 Studenten stellen zich voor 
  



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 2 oktober 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 30 
september via info@debron-goirle.nl. 

 
Verjaardagen  
17 september 2009 Frédérique Groep 8 
20 september 2010 Jeavi Groep 6 
21 september 2011 Tim Groep 6 
26 september 2015 Jess Groep 1/2  
26 september 2011 Davino Groep 5 
27 september 2009 Chiel Groep 7 
30 september 2009 Kai Groep 8 
30 september 2009 Victoria Groep 8 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Vrijdag 30 oktober 2020 voor de groepen 8, 1/2 blauw en geel. 
Helaas mogen vanwege de Corona-maatregelen belangstellenden niet komen kijken… 
Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag maandag 7 oktober 2020. 
OV-vergadering 
Maandag 21 september 2020 om 20:00 uur. Onderwerp: OV 2.0, opening samen met 
klassenouders. 
MR-vergadering 
Donderdag 14 januari om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Onbekend 
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