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We zijn weer normaal open! 
Nou ja, normaal? Juffen en meneren die met mondkapjes rondlopen, aangepaste pauzes, werken 
in de klas en niet in de gang of de aula bijvoorbeeld, nog even niet naar de gymzaal. En dan ook 
ineens heel veel sneeuw… Maar wat was het fijn om iedereen weer gewoon op school te kunnen 
zien! We hebben veel aandacht besteed aan het toch weer wennen op school. Hier is het vaak 
drukker dan thuis, we moeten rekening houden met elkaar en wat waren ook alweer de 
schoolafspraken? Alle kinderen hebben een terugblikformulier ingevuld. Dat krijgen ze mee naar 
huis. Want ook voor de ouders is er een plekje om kort iets op te schrijven. We stoppen het 
formulier straks in de portfolio-map zodat iedereen later nog eens op deze toch wel bijzondere tijd 
terug kan kijken. 
Carnaval op het Bronnekesnest 
Ondanks alle beperkende maatregelen hebben we toch een beetje carnaval gevierd. Afgelopen 
dinsdag was het rare haren- en hoedjesdag en gisteren gekke brillen dag. Er staan foto’s op onze 
Instagram- en Facebookpagina.  
Vandaag kwamen bijna alle kinderen verkleed naar school, keken we naar een vlog van de Raad 
van Elf (https://youtu.be/-i2d8jqCe6k), hebben we gesmuld van een traktatie van de OV en deden 
we mee met de scholenbingo.  
Scholenbingo groot succes! 
De groepen 1/2 geel en 8 hadden een volle bingokaart. Zij 
hebben een spellenpakket voor de klas gewonnen! En 
groep 6 heeft met de leukste foto een springkussen voor 
een dag voor de hele school gewonnen. Wow!!! 
Gefeliciteerd allemaal, goed gedaan! 

Leukste klassenfoto 
De prijs voor de 
leukste, gekste 
klassenfoto op de Bron 
ging in de onderbouw 
naar groep 4 en in de 
bovenbouw naar groep 
5b. Leuk gedaan! 

 
Voor nu een fijne vakantie gewenst! 
Want die hebben we allemaal, kinderen, ouders en teamleden, wel verdiend na de afgelopen tijd! 
Het team van de Bron heeft nog een carnavalsgroet voor alle kinderen en ouders. Want tja, een 
beetje gek doen kan in deze tijd geen kwaad toch? https://youtu.be/p-_AqlGMrO0 
Groeten, Corinne 
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Ouder-kind-gesprekken 
Gisteren zijn de uitnodigingen voor de ouder-kind-gesprekken in de groepen 1 t/m 7 verstuurd. U 
kunt zich inschrijven tot vrijdag 19 februari 12:00 uur. Na de vakantie ontvangt u dan een 
uitnodiging van de leerkracht voor een gesprek via Google Meet. 
Hebt u een e-mailadres van hotmail? Dan kan het zijn dat de uitnodiging door hotmail niet aan u 
wordt doorgegeven. Mail of bel dan even, dan kunnen we kijken welke plekken nog vrij zijn. 
De gesprekken zullen deze keer niet zozeer over de schoolresultaten gaan als wel over de zaken 
als: waar zijn u en uw kind(eren) trots op kijkend naar de lockdownperiode, wat vindt uw kind 
spannend kijkende naar de komende periode, maakt u zich ergens zorgen over, hebt u specifieke 
vragen aan de leerkracht, etc. etc. 
 
Nieuw huiswerkbeleid 
De Bron heeft haar huiswerkbeleid eens tegen het licht gehouden. En op basis van verschillende 
onderzoeken een doorgaande lijn geformuleerd. Dit nieuwe beleid wordt besproken in de 
eerstvolgende MR-vergadering. 
 

Teamnieuws 
Voor wie het nog niet 
had gehoord: juf 
Marloes verwacht in 
de zomer haar 
tweede kindje. 
Gefeliciteerd 
Marloes, Ruud en 
Vick! 

 
Webinar GGD: “Mama, papa, waar komen baby's vandaan?” 
De GGD geeft een webinar over seksuele opvoeding en je kind begeleiden bij de seksuele 
ontwikkeling. Je helpt je kind bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoelens, wat 
ze wel en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen. Door met je kind over seksualiteit te 
praten laat je zien dat het een onderwerp is waarover gesproken mag worden. Bij seksuele 
ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook over liefde en vriendschap, 
ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je vel 
zitten. Voor meer informatie, zie bijlage. 

 

 
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 5 maart 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 3 maart 2021 via info@debron-goirle.nl. 
 
Bijlagen: 

• Uitnodiging “Mama en papa, waar komen baby’s vandaan?” 

mailto:info@debron-goirle.nl
mailto:info@debron-goirle.nl


Verjaardagen 
 
14 februari 2011 Dani Groep 6 
15 februari 2016 Bob Groep 1/2  
17 februari 2014 Mats Groep 3 
18 februari 2008 Lorenzo Groep 8 
19 februari 2011 Liselot Groep 6 
19 februari 2013 Julius Groep 4 
19 februari 2013 Demi Groep 4 
21 februari 2011 Arda Groep 6 
24 februari 2013 Roan Groep 4 
24 februari 2010 Jop Groep 7 
25 februari 2010 Romijn Groep 7 
25 februari 2016 Nolan Groep 1/2  
27 februari 2010 Sem Groep 7 
1 maart 2009 Kirsty Groep 8 
2 maart 2013 Olivia Groep 4 
4 maart 2009 Nienke Groep 8 
4 maart 2012 Isis Groep 5 
5 maart 2009 Fay Groep 8 
 
 
 
 

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. 
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