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School langer dicht: in ieder geval tot en met vrijdag 5 februari
Achterstand?
In de media wordt op dit moment veel geschreven over de achterstanden die kinderen nu zouden
oplopen. Gelukkig wordt er ook een tegengeluid gegeven: we leren op een andere manier en leren
ook andere dingen in deze tijden. Want als de hele wereld in hetzelfde schuitje zit, en we moeten
ons allemaal aanpassen aan het nu, hoe lopen we dan achterstand op? Niet ten opzichte van
elkaar in ieder geval. Ja, wel ten opzichte van wat de boekjes zeggen dat kinderen nu zouden
moeten kunnen. Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Die zogenaamde achterstanden
halen ze echt wel in. En wij gaan ze daarbij helpen natuurlijk. Dat doen we o.a. door ze voorlopig
niet te beoordelen maar te kijken naar waar ze staan zodat wij weten wat ze nog nodig hebben.
Daar gebruiken we ook toetsen voor. Met welke toetsen, wat we toetsen, hoe we toetsen, dat
wordt maatwerk. Onze IB-ers zijn daar al volop mee bezig. En als de kinderen weer op school zijn,
dan mogen ze eerst weer even wennen. Want ook dat hebben kinderen nodig.

Wijziging in de planning
Corona zorgt ervoor dat we onze jaarplanning telkens moeten bijstellen. Wat we nu al weten:
•
De ouder-kind-gesprekken zullen sowieso pas na de carnavalsvakantie plaatsvinden.
•
De Koningsspelen houden we dit jaar klein. Wellicht houden we einde schooljaar nog een
grotere sportdag.
Onderwijs op afstand
Online contact en instructie
Voor de groepen 3 t/m 8 blijft dit ongewijzigd:
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
De kleutergroepen hebben tot op heden gezamenlijke online momenten gehad. Dat gaan we
veranderen. Op dinsdag en donderdag tussen 13:00 uur en 14:00 uur zal in verschillende kleinere
groepjes contact met de kinderen worden opgenomen. Zie hiervoor Classroom.

Ophaalmomenten
Voor de komende twee weken moeten de groepen 3 t/m 8 weer materiaal komen ophalen op a.s.
maandag 25 januari:
Groepen 3 en 4 en 7 en 8 8:30 uur
Groepen 5 en 6
8:45 uur
Wij vragen de kinderen zelf het materiaal op te komen halen. Vergeet niet een tas mee te geven!
Hebt u kinderen in verschillende groepen en tijden, dan kunnen zij natuurlijk op een van de
genoemde tijdstippen naar school komen.
De groepen 1/2 worden op maandag 1 februari verwacht om 8:30 uur.
Dankjewel ouders!
Onderwijs op afstand kan niet zonder dat jullie de kinderen hierbij helpen. Dankjewel daarvoor! Om
jullie te bedanken ligt er tijdens de ophaalmomenten (zie hierboven) een symbolisch cadeautje
klaar. We geven dit mee aan iedere oudste leerling uit een gezin. En als we dit cadeautje allemaal
gebruiken dan laten we zien wat als de Bron samen kan doen. We hopen op heel veel foto’s…

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 twee weken uiterlijk dit weekend doorgeven via
info@debron-goirle.nl. Evt. wijzigingen kunnen uiterlijk 18:00 uur de dag ervoor aan ons door
worden gegeven.
De burgemeester in De Lex en Liselotte Show
Onze burgemeester Mark van Stappershoef werkt
volgende week vrijdag (29 januari) mee aan de
uitzending van De Lex en Liselotte Show. Wij
zouden het leuk vinden als jullie ook vragen
insturen. Dan kunnen we namens iedereen de
burgemeester ‘onder vuur nemen’.
Vragen
kunnen
gemaild
worden
naar
delexenliselotteshow@hotmail.com
of
geappt
worden naar het speciale Lex en Liselotte Shownummer: 06-21994539. Doe dat vóór woensdag
27 januari.

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.
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.

