Nieuwsbrief
Nummer 11, 29 januari 2021
Onderwijs op afstand: nog 1 week?!
We hopen het! Maar het is nog steeds onbekend wanneer we weer open mogen. Tot die tijd blijven
we zo goed mogelijk onderwijs geven. En daarbij gebruiken we ook jullie tips. Naast tips krijgen we
veel complimenten binnen en dat is heel fijn om te horen! Het voelt echt als een hart onder de
riem: dankjulliewel!
De 3 meest gemaakte opmerkingen van ouders zijn:
1)
Waarom geven jullie niet de hele dag online les zoals je dat ook in de klas doet?
We hebben hier heel bewust voor gekozen. Wij hebben nl. niet de illusie dat je een dag op
school digitaal kunt vervangen. Dan zouden we alle scholen immers kunnen opdoeken. Het
is voor kinderen ondoenlijk om een hele dag achter een scherm te zitten. We denken dat de
kinderen meer leren wanneer we het belangrijkste goed geven dan wanneer we heel veel
aanbieden waardoor de kinderen van alles maar een deel onthouden. Daarbij willen we ook
de druk op de ouders niet te groot maken. Een hele dag online betekent dat ook ouders
meer moeten begeleiden.
En dan speelt nog het
fysieke aspect mee: wat
doet het met de ogen
van kinderen als zij zo
lang achter een scherm
moeten zitten?
2)
Kunnen de kinderen niet vaker contact met de leerkracht hebben?
Hier hebben we inmiddels op verschillende manieren gehoor aan gegeven. Er zijn
vragenmomenten bijgekomen, online-momenten zijn opgeknipt, er zijn specifieke afspraken
met individuele kinderen gemaakt om contact met de leerkracht te hebben. Of kinderen
kletsen in groepjes bij met de leerkracht. Neem gerust contact op met de leerkracht van uw
kind als u hier nog vragen over hebt.
3)
Hoe weten jullie waar de kinderen staan? Hoe zit het met nakijken en inleveren?
We doen dit op verschillende manieren. Omdat er veel digitaal gemaakt moet worden,
kunnen wij zien of kinderen hun werk wel of niet maken. En de online-momenten geven ons
een aardig goed beeld hoe kinderen het thuisonderwijs ervaren.
Daarnaast zien wij ook hoe ze het doen. Vooral Gynzy geeft ons een goed beeld van wat wel
en niet lukt. In hogere groepen moet ook geregeld iets in Classroom ingeleverd worden. En
kinderen kijken hun werk zelf na met de antwoordbladen die vaak een dag later online
worden gezet. In de lagere groepen vragen wij ook aan ouders om mee na te kijken. Het
heeft nl. veel meer effect als een kind direct ziet of hoort wat er goed of fout was dan als we
dat een week later, als de kinderen op school hun werk hebben ingeleverd, nog nakijken en
terugkoppelen.
En zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven: als de kinderen weer terug op school zijn
gaan we ze voorlopig niet beoordelen maar kijken we 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.
Ophaalmomenten: reminder!
De groepen 1/2 worden op a.s. maandag 1 februari verwacht om 8:30 uur.
Noodopvang (herhaald bericht)
Evt. wijzigingen kunnen uiterlijk 18:00 uur de dag ervoor aan ons door worden gegeven op
info@debron-goirle.nl.
Voor nu een fijn (bak?)weekend gewenst!
Groeten, Corinne

Teamnieuws
Juf Mechtild
Vandaag is de laatste werkdag van juf Mechtild. Maandag begint zij
met haar nieuwe baan. De kleuters hebben gisteren digitaal afscheid
van haar genomen. Maar juf Mechtild komt nog een keertje terug als
de scholen weer open zijn. Nogmaals dankjewel Mechtild en veel
succes en plezier in je nieuwe baan!
Juf Marleen
Vandaag is de laatste schooldag voor juf Marleen voorlopig. Ze is ontzettend verwend met kaarten,
cadeautjes, knutselwerkjes door alle kinderen van groep 8. Vanaf maandag zal zij thuiswerken. En
6 weken later start haar zwangerschapsverlof.
Juf Kris
Dat betekent dat vanaf maandag juf
Kris in groep 8 staat. Sinds de
kerstvakantie is zij weer terug van
haar verlof. David is inmiddels al een
hele kerel geworden.
Juf Manon
Maandag is juf Manon ook weer terug van verlof. Zij zal samen met juf Kris de vervanging van juf
Marleen op zich nemen.
Juf Demi
En vanaf maandag hebben we een nieuw gezicht op de Bron: juf Demi van
Tilborg. Zij komt op de plek van juf Kris in groep 7 en volgt dus min of meer juf
Quinty op.

Juf Susan
Zij stuurde ons nog een berichtje om hier met iedereen te delen:
“Onvoorstelbaar: iedere dag word ik verrast met een lieve kaart (collega’s,
ouders, oud-ouders, oud-leerlingen), een berichtje, een bloemetje, een
knutselwerkje, een dank-je-wel-gesprekje op straat of iets anders leuks en
daar word ik erg blij van! Heel erg bedankt daarvoor iedereen!!! En lieve, lieve
initiatiefnemers voor de geweldige verrassing op 2 januari: geen woorden
voor....
Tot ziens! Susan”
Heel de Bron bakt nog steeds!
We hebben al heel veel fantastische foto’s binnengekregen van de bakactie. Blijf ze insturen. Ze
krijgen allemaal een plekje op Instagram.
Vanaf volgende week kunnen ook al onze kleuters meedoen!

The Masked Voorlezer
In het kader van de Nationale Voorleesdagen hebben teamleden een stukje voorgelezen uit een
boek. Ze waren daarbij onherkenbaar. Aan de kinderen de opdracht te raden wie wie was. Wilt u
dit nog eens terugkijken? De filmpjes staan op YouTube:
Aflevering 1: https://youtu.be/MR9xlC-6wGs
Aflevering 2: https://youtu.be/lk_zXK3RCy4
Aflevering 3: https://youtu.be/ruR6hNOYIGQ
Aflevering 4: https://youtu.be/EP8DseNsO0A

Handle With Care
Vanaf 1 maart 2021 doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met
de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling
heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige
omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt. In de bijlage leest u meer
informatie hierover.
Bericht Bibliotheek Midden-Brabant
Vond je de berenjacht ook zo leuk? Dan heb je geluk! We gaan nu
namelijk op jacht naar prentenboeken. Verschillende van onze
Bibliotheken organiseren een heuse Prentenboekenjacht.
Kijk op de kaart en ga samen op zoek naar zoveel mogelijk
prentenboeken in jouw buurt. Of zet ook een boek voor jouw raam en
voeg je adres toe als locatie op de kaart. Voor meer informatie klik hier.
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 12 februari 2021. Kopij aanleveren uiterlijk
woensdag 10 februari via info@debron-goirle.nl.
Bijlage
• Handle With Care
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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
Woensdag 3 maart om 20:00 uur.
Onderwerp: start planning Pasen en A4daagse.
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.

