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Aftrapfeest was een succes! 
Afgelopen woensdag was het feest op de Bron. De OV had een feest georganiseerd om het jaar af 
te trappen en te vieren dat we weer meer mogen nu de Corona-maatregelen zijn versoepeld. Circus 
Woenzini hielp de groepen 1 t/m 4 om echte circusartiesten te worden. En gaf zelf ook nog een 
circusact weg waarbij de juffen een menselijke piramide maakten. De groepen 5 t/m 8 volgden 
workshops percussie, dans of toneelspelen van docenten van het Factorium. En traden voor elkaar 
op om te laten zien wat ze hadden geleerd. De silent disco was een groot succes. En voor iedereen 
was er lekkere popcorn. 

 
Dankjewel OV, juf Marjon en alle hulpouders voor dit feestje! 
Te laat komen 
Er zijn de eerste weken opvallend veel kinderen te laat op school gekomen. Gemiddeld 27 (!) 
kinderen per dag. Dat is niet alleen voor het kind dat te laat komt vervelend. Vooral voor de kinderen 
die op tijd zijn is het te laat komen van klasgenoten een storende factor. De les wordt daar toch door 
onderbroken. Ik wil u (voor wie het betreft natuurlijk) daarom dringend verzoeken om vanaf volgende 
week te zorgen dat uw kinderen voor half 9 in het klaslokaal zitten, zodat de schooldag op tijd met 
de hele klas kan beginnen. 
Voor nu een heel fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Aanscherping leerplicht 
De leerplichtambtenaar gaat de scholen in Goirle iedere 6 weken bezoeken. Er wordt dan gekeken 
naar kinderen die met regelmaat te laat komen, naar kinderen die vaak afwezig zijn vanwege 
medische redenen en naar kinderen die vanwege verleend verlof afwezig zijn en of de directeur dit 
verlof terecht heeft toegekend.  

Aan de directeuren is duidelijk gemaakt dat verlof echt alleen verleend mag 
worden vanwege gewichtige omstandigheden. Dat betekent een 
omstandigheid buiten uw eigen wil of schuld. Deze aanscherping komt voort 
uit het zgn. thuiszitterspact waarin is afgesproken dat mogelijk vroegtijdige 
schooluitval moet worden voorkomen. Alle leerlingen worden hierin op 
dezelfde manier behandeld. 
Wat betekent dat voor u? 
Vraag voor afwezigheid om welke reden dan ook verlof aan. Dat kan via de 
app, website of een papieren formulier dat u op school kunt krijgen. 

 
Wanneer zijn ouders welkom in de school? (herhaald bericht) 
• In de ochtend tussen 8:20 uur en 8:30 uur in de week (dus van maandag t/m vrijdag) na iedere 

vakantie. De eerstvolgende inloopweek is van 1 t/m 5 november. Wanneer er geen inloopweek 
is, komen de kinderen zelfstandig de school binnen. 



 

 

• Ouders van nieuwe kleuters mogen hun kleuter de eerste 2 weken de klas in brengen. We blijven 
de klassendeuren op het schoolplein gebruiken, dus mogen de ouders van alle kleuters het 
gehele jaar door hun kleuter tot aan de klassendeur brengen. 

• Wij zullen a.d.h.v. leuke projecten u als ouder geregeld uitnodigen om een kijkje in de groep of 
school te komen nemen. 

• En natuurlijk kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken na schooltijd.  
 
Studenten stellen zich voor 
Zoals u inmiddels weet zijn er weer veel studenten op de Bron die voor leerkracht of 
onderwijsassistent aan het studeren zijn. In de bijlage stellen de volgende 5 studenten zich aan u 
voor. Britt, Jolanda, Jeltje, Sidney en Michel: Welkom op de Bron! 
 
Gezocht: vrijwilligers voor de schoolbieb 
Zijn er ouders die het leuk vinden om zo nu en dan onze schoolbieb bij te 
houden? Lijkt het je leuk?  
Stuur dan even een mail naar iris.delaat@edu-ley.nl. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Via https://youtu.be/-pajJwoq3bI stelt schoolmaatschappelijk werk zich graag aan u voor. Ze 
leggen in het filmpje uit voor welke zaken u bij hen terecht kunt. 
 
Bericht van GGD Hart voor Brabant 
Vanuit de GGD Hart voor Brabant worden er regelmatig cursussen, workshops en webinars voor 
ouders georganiseerd. Wat staat er binnenkort op de planning? 
Donderdag 21 oktober: Workshop Opvoeden in Twee Huizen (voor gescheiden ouders met 
kinderen in de leeftijd tot 16 jaar). 
Vrijdag 26 november: Digitale koffieochtend Opgroeien met Liefde (over de seksuele opvoeding 
voor kinderen t/m 12 jaar). 
Kijk voor het totale aanbod op https://www.ggdhvb.nl/cursussen/. 
 
Bijlagen 
• Studenten stellen zich voor 
• GGD Webinars 
 
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: debron@edu-ley.nl.  
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 15 oktober 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 13 oktober 2021 via debron@edu-ley.nl.  
 

  



 

 

Verjaardagen 
 
4 oktober 2016 Juul Groep 1/2 
6 oktober 2014 Vince Groep 3 
6 oktober 2010 Djayden Groep 7 
6 oktober 2014 Elya Groep 4 
7 oktober 2013 Boaz Groep 4 
9 oktober 2011 Madelief Groep 6 
11 oktober 2011 Madelief Groep 6 
11 oktober 2010 Febe Groep 8 
12 oktober 2013 Yfke Groep 5 
12 oktober 2015 Djayce Groep 3 
12 oktober 2014 Sam Groep 4 
13 oktober 2012 Blake Groep 6 
15 oktober 2010 Anisa Groep 8 
15 oktober 2011 Jennifer Groep 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Eerstvolgende vrije dag 
Woensdag 6 oktober: studiedag Edu-Ley. Alle kinderen zijn dan vrij. 
OV-vergadering 
Donderdag 14 oktober: Jaarvergadering/ penningmeester presenteert jaaroverzicht 2019-2020/ 
start planning Sinterklaas. 
MR-vergadering 
Dinsdag 19 oktober om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Maandag 4 oktober. 


