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We hebben er fijne eerste schoolweken opzitten! 
Nog een weekje en dan zit de eerste schoolperiode er al weer op. Altijd belangrijke weken vanwege 
de groepsvorming en kennismaking. Fijn ook om de gesprekken met ouders weer live in de school 
te kunnen houden. Het waren ook weken waarin we naast het reguliere onderwijsaanbod veel extra’s 
hebben gedaan: o.a. sponsorloop, aftrapfeest en kinderboekenweek. Bijna in alle groepen zijn 
ouders komen vertellen over hun beroep. Hoe leuk om zo samen de kinderen weer een beetje meer 
wereldwijs te maken! Op deze plek dan ook een bedankje aan alle ouders die zo enthousiast over 
hun beroep hebben verteld. 

 
Geen invallers 
Zo vroeg in het schooljaar hebben we het al direct gemerkt: er zijn heel weinig invalleerkrachten 
beschikbaar. De afgelopen weken heeft dan ook een aantal leerkrachten meerdere dagen 2 groepen 
tegelijk onderwijs gegeven. Lang leve de schuifdeuren! Maar om dat 3 dagen achtereen te doen, is 
best zwaar. We hebben er bewust voor gekozen om in de eerste schoolperiode de groepen zonder 
leerkracht niet naar huis te sturen. Hopelijk blijft het team van de Bron gezond en hebben we geen 
tot weinig invallers nodig. Mocht dat toch het geval zijn en er zijn geen invallers beschikbaar dan kan 
het dus zijn dat we groepen thuisonderwijs moeten geven. Met de MR hebben we afgesproken om 
de “last” zoveel mogelijk te verdelen. Dat kan betekenen dat ook al is de eigen leerkracht niet ziek, 
een groep toch een dagje thuisonderwijs krijgt. Maar nogmaals, laten we hopen niet in die situatie 
terecht te komen. 
Voor nu een heel fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 19 oktober komt de schoolfotograaf weer langs. We 
hebben gekozen voor een lichte achtergrond, dus het advies is om hier 
rekening mee te houden bij de kledingkeuze (geen lichte of felle kleding 
dus). Er zullen ook broertjes/zusjes-foto's onder schooltijd gemaakt 
worden. Wilt u een broertjes/zusjes-foto met kinderen erbij die (nog) 
niet op school zitten? Geef dit dan uiterlijk aanstaande maandag door 
aan de groepsleerkracht van uw kind(eren). U kunt dan dinsdag om 
14.30 uur binnenlopen om uw kinderen op de foto te laten zetten. 

 
Afwezigheid SMW 
Helaas is onze schoolmaatschappelijk werker, Nicolette, eind vorig schooljaar uitgevallen. Het ziet 
er naar uit dat zij nog wel enige tijd afwezig zal zijn. IMW heeft echter nog geen vervanger 
aangewezen. Zodra die persoon er is, stellen wij hem of haar aan u voor. Bij vragen kunt u in de 
tussentijd terecht bij Loes of Ester. 
 
 
 
 



 

 

Bericht van de GMR 
Mark Simons heeft de afgelopen 2 jaar onze school in de GMR van Edu-Ley vertegenwoordigd. Zijn 
zittingstermijn is nu verstreken. Dat betekent dat er opnieuw gevraagd wordt wie van de ouders 
zitting wil nemen in de GMR. Indien u zitting wilt nemen in de GMR, geef dit dan uiterlijk 1 november 
2021 door aan de secretaris van de MR: kris.vanriel@edu-ley.nl.  
Mark stelt zich verkiesbaar. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, volgen er verkiezingen. Bij geen 
belangstelling zal Mark ons wederom vertegenwoordigen. 
 

Gezocht: vrijwilligers voor de schoolbieb (herhaald bericht) 
Zijn er ouders die het leuk vinden om zo nu en dan onze schoolbieb bij te houden?  
Stuur dan even een mail naar iris.delaat@edu-ley.nl. 

 
 
Recycle Sint 
Op woensdag 17 november houdt kindcentrum Boschkens een ruilmarkt. Deze markt 
is enerzijds bedoeld om gezinnen die het minder breed hebben te helpen in de dure 
decembermaand. Anderzijds is het een duurzame manier van cadeautjes kopen. Hebt 
u speelgoed (geen kleding en knuffels) waar uw kinderen niets meer mee doen maar  
wat nog prima een 2e ronde mee kan? Lever dat dan in na de herfstvakantie (tijdens 
de inloopweek) in de aula. Voor meer informatie zie de poster (die we niet ophangen 
in de school vanwege de al goedlezende maar nog wel gelovige kindjes…). 
 
Urban dance  
Op zondag 14 november vindt er een super tof urban dance event plaats in Goirle, mede-
georganiseerd met Leanne Carlisle! 
Die middag zijn er twee super toffe workshops én is er een show van niemand minder dan REDO! 
Ben je geïnteresseerd? Kijk dan snel in de flyer met meer informatie. 
 
Bijlagen 

• Recycle Sint 

• Flyer Urban dance event 

 
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 5 november 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 3 november 2021 via debron@edu-ley.nl.  
 

Verjaardagen 
Zie volgende pagina.  
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Verjaardagen 
 
16 oktober 2013 Sam Groep 4 
19 oktober 2011 Floran Groep 6 
19 oktober 2015 Xavi Groep 3 
19 oktober 2012 Jens Groep 6 
19 oktober 2010 Julie Groep 8 
21 oktober 2015 Bibi Groep 3 
22 oktober 2014 Timme Groep 4 
24 oktober 2010 Liza Groep 6 
24 oktober 2013 Paige Groep 5 
25 oktober 2016 Aiden Groep 1/2 
26 oktober 2009 Isa Groep 8 
30 oktober 2011 Jay Groep 7 
31 oktober 2010 Fleur Groep 8 
31 oktober 2014 Xavi Groep 3 
1 november 2010 Fato Groep 7 
1 november 2014 Damian Groep 3 
2 november 2010 Julia Groep 7 
5 november 2014 Yaren Groep 4 
5 november 2011 Liz Groep 6 
5 november 2013 Givano Groep 4 
5 november 2010 Tygo Groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober.  
Let op: vrijdag 22 oktober is het dus 12:30 uur einde schooltijd. 
Studiedag donderdag 11 november. Alle kinderen zijn dan vrij. 
Spettershow 
Vrijdag 5 november om 13:30 uur voor de groepen 6 en 7. Belangstellenden zijn weer van harte 
welkom in de speelkuil van Humankind. 
OV-vergadering 
Woensdag 24 november.  
Onderwerpen: start planning Kerst, start zoektocht nieuwe secretaris OV. 
MR-vergadering 
Dinsdag 19 oktober om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Donderdag 13 januari 2022. 


