Nieuwsbrief
Nummer 10, 15 januari 2021
Let op! Deze nieuwsbrief bestaat uit twee delen: een specifiek deel met informatie over de
sluiting van de school vanwege de lockdown en een regulier gedeelte.

School langer dicht: in ieder geval tot en met vrijdag 22 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. O.b.v. de ervaringen in de afgelopen weken, hebben wij het schema wat aangepast:
Groepen 3 en 4 9:00 uur – 9:30 uur én extra vragenmomentje om 12:15 uur
Groepen 5 en 6 9:45 uur – 10:30 uur én extra instructie groep 6 om 11:30 uur
Groepen 7 en 8 gesplitst in 2 momenten: 9:00 uur – 9:45 uur én 11:15 uur – 11:45 uur
Voor de kleutergroepen is er op dinsdag en donderdag een gezamenlijk online moment van 13:00
uur tot 13:30 uur (is dus ongewijzigd gebleven).
Mochten hierdoor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijk online moeten en u hebt
onvoldoende devices, dan kunt u een laptop lenen.
Inhoudelijk hebben wij het programma ook weer wat aangepast. Dit hebben we gedaan op basis
van onze eigen ervaringen maar zeker ook o.b.v. de input die we van vele ouders mochten
ontvangen. Waarvoor dank.
Lenen laptop
Geef dit uiterlijk a.s. zondag door via info@debron-goirle.nl.
Ophalen materiaal en evt. laptops
Dit kan op maandag 18 januari op de volgende momenten:
Groepen 3 en 4
8:30 uur
Groepen 5 en 6
8:45 uur (let op, dit is dus op een eerder tijdstip dan 2 weken geleden)
Groepen 7 en 8
8:30 uur (let op, dit is dus op een eerder tijdstip dan 2 weken geleden)
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 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.
Noodopvang
Onder schooltijd vangen wij kinderen op van ouders met cruciale beroepen die echt niet zelf de
opvang geregeld kunnen krijgen. En wij zijn er ook voor kinderen voor wie vanwege de
thuissituatie opvang noodzakelijk is.
Graag de noodopvang voor komende week van maandag 18 t/m vrijdag 22 januari uiterlijk dit
weekend doorgeven via info@debron-goirle.nl. Evt. wijzigingen kunnen uiterlijk 18:00 uur de dag
ervoor aan ons door worden gegeven.
Terugblik op de afgelopen twee weken
De afgelopen weken thuisonderwijs zijn goed verlopen. Ook veel ouders hebben aangegeven dat
het goed gaat. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Een aantal daarvan hebben we voor
komende week direct doorgevoerd.
Zoveel mensen, zoveel wensen. Ieder kind is uniek. Iedere thuissituatie is uniek. We zijn blij met al
uw tips en vragen. Ik hoop dat u begrijpt dat we niet alle wensen rondom het thuisonderwijs
kunnen inwilligen. We kijken bij het maken van onze keuzes naar de gehele schoolpopulatie (die
op iedere school weer anders is), houden rekening met de belastbaarheid die in alle gezinnen
anders wordt ervaren en met de verschillende zelfstandigheidniveaus van de kinderen.

En naast het thuisonderwijs, is er ook tijd voor ontspanning!
De Lex en Liselotte Show
Dat er uit Corona ook iets leuks kan ontstaan, bewijzen deze
twee kinderen uit groep 6 en 7, Lex en Liselotte.
Geïnspireerd door de top 2000 bedachten ze zelf een
radioshow. Een programma voor leeftijdgenootjes maar ook
nog leuk genoeg voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en alle
andere verzorgers en familieleden. Niet zomaar liedjes aan
elkaar praten, maar vooral leuke en interessante
onderwerpen presenteren. En spelletjes natuurlijk!
Ben je nieuwsgierig geworden? De Lex en Liselotte Show is
elke vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur live op de radio van
de Lokale Omroep Goirle. Meer informatie in de bijlage.
Lasergamen in de wijk!
Ondanks de lockdown en het thuisonderwijs heeft Mainframe een
leuke activiteit verzonnen: Lasergamen in de wijk! Mainframe gaat
gedurende 6 weken, elke woensdag- (vanaf 8 jaar) en vrijdagmiddag
(vanaf 12 jaar) de wijk in met een lasergame set.
Dit zullen we doen van 14.00 uur tot 16.00 uur, verdeeld in 2
speelrondes. Er kunnen per ronde van 45 minuten, 10 deelnemers
aan de activiteit meedoen. Er worden in deze tijd verschillende spelvarianten gespeeld. Gezien de
huidige
regels
moeten
we
wel
op
inschrijving
werken.
Opgeven
kan
via
aanmelden@mainframe101.nl. Deelname is geheel gratis!
Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB)
Doordat de standaardevenementen helaas niet door kunnen gaan
dit jaar, organiseert Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB) o.a.
een alternatieve LEGO optocht. De organisatie van deze
alternatieve optocht ligt geheel in handen van de SKB. Iedereen die
het leuk vindt om met LEGO te bouwen kan deelnemen en
meedingen naar een leuke prijs. Het bouwen van de wagen mag
met normale LEGO steentjes of met technisch LEGO (geen Duplo).
Uiteraard gebaseerd op het motto “ZÈÈ TOCH WÈÈZER”.
Inschrijving voor de alternatieve LEGO optocht is geheel gratis en
voor alle leeftijden. De alternatieve optocht vindt plaats op
carnavalszaterdag, 13 februari 2021. Aanmelden voor de
alternatieve LEGO optocht kan tot 22 januari 2021. Voor meer
informatie: zie de bijlage.

Ander nieuws
MR-vergadering
Op 14 januari hebben we weer een MR-vergadering gehad. O.a. de volgende onderwerpen
stonden op de agenda: Ervaringen thuisonderwijs, PR, nascholingsplan, onderwijsconcept,
lerarentekort, Kindcentrum, vragenlijst leerkrachten m.b.t. lunchtijd, schoolbegroting en
investeringsplannen en samenwerking met andere besturen.
Heeft u een vraag voor de MR of bent u nieuwsgierig naar wat we allemaal bespreken dan nodigen
we u van harte uit voor het openbare gedeelte van onze vergaderingen. Mocht u interesse hebben,
stuur dan een mailtje naar mr.debron@edu-ley.nl. Dan zorgen wij dat u tijdig de link ontvangt om
deel te nemen. Ook bij vragen of opmerkingen mag u ons altijd mailen.
Parochiecentrum Goirle
Het aanmelden voor de Eerste Communie is weer van start gegaan.
In de bijlage vindt u een brief van de Goirlese parochie.
Hierin wordt aangegeven hoe u uw kind kunt aanmelden.

Zelfhulptrainingen Gemeente Goirle
Vind je het ook een uitdaging om in deze rare tijd de dagelijkse activiteiten te managen? Valt het
niet mee om de kinderen thuisonderwijs te geven en zelf (thuis) te werken? Wordt het af en toe
ook te veel voor jou? Begrijpelijk! En dat is normaal.
Sinds een jaar biedt de Gemeente Goirle online zelfhulptrainingen
aan via Evie. Deze app en/of website biedt ondersteuning aan
iedereen die dat goed kan gebruiken. Heeft de coronacrisis ook
mentaal invloed op jou? Gebruik dan de module Mentaal sterk
tijdens de coronacrisis en krijg praktische tips. Of heb je
bijvoorbeeld te veel stress en slaap je daardoor onrustig? Dan biedt
Evie de module Beter Slapen aan. De modules zijn door iedereen
geheel anoniem en gratis te gebruiken op de website www.evie.nl of
door de app minddistrict te downloaden. Ga wanneer en waar je wilt
aan de slag met de zelfhulptrainingen!
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 29 januari 2021. Kopij aanleveren uiterlijk
woensdag 27 januari via info@debron-goirle.nl.
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Agenda
Eerstvolgende vrije dag
Vrijdag 12 februari: school uit om 12.30 uur
Maandag 15 februari t/m 19 februari: carnavalsvakantie
OV-vergadering
Maandag 18 januari om 20:00 uur.
Onderwerp: start planning Carnaval en Koningsspelen.
MR-vergadering
Dinsdag 16 maart om 19:30 uur.
Voor deelname aan het openbare gedeelte kunt u mailen naar MR@debron-goirle.nl.
GMR-vergadering
Dinsdag 7 april op de Bron.

