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Daar gaan we weer… 
Die gedachte heeft u ook vast gehad bij de afgelopen persconferentie. Maar niets aan te doen, we 
moeten onszelf en elkaar beschermen. Voor de basisscholen betekent het dat we al onze activiteiten 
zo moeten organiseren dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. Het staat dit 
keer als een dringend advies aan ons allen beschreven om de basisregels te volgen. Aan het 
basisonderwijs is echter benadrukt door o.a. de GGD en het ministerie OC&W alle basisregels te 
volgen: 

 
Daardoor hebben we geen vrije inloop meer en kunnen we vandaag geen publiek bij de spettershow 
uitnodigen. Simpelweg omdat we de 1,5 meter daarbij niet kunnen organiseren. We buigen ons nog 
over hoe we dat dan op een andere manier kunnen doen. Hebt u zelf een goed idee daarbij?Laat 
het ons vooral weten: debron@edu-ley.nl.  
Voor nu een goed weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Alle gymlessen vanaf nu door een vakdocent 
Vanaf deze week worden alle gymlessen in de groepen 3 t/m 8 door onze vakdocent Bewegen juf 
Angie gegeven. Daardoor is er voor sommige groepen een wijziging in de dag gekomen. Op deze 

manier krijgen de kinderen een kwalitatief betere les. Juf Angie heeft er immers voor gestudeerd      . 

Juf Angie heeft enkele gymregels opgesteld. Deze worden ook met de kinderen gedeeld. 
Voor de gymles is het de bedoeling dat de volgende spullen worden meegenomen: 

• Binnenschoenen met stevige zool voor een goede grip.Turnschoentjes vallen hier dus niet onder. 
Met deze schoentjes kun je prima turnen, maar voor spelsporten waarin veel gedraaid en 
gesprongen wordt, is een stevige zool nodig. 

• Gymshirt en een gymbroek/legging. 

• Elastiekje om lange haren vast te maken. 

• Handdoek en washandje. 
Daarnaast is de regel dat alle sieraden uitgaan tijdens de les en dit geldt ook voor festivalbandjes. 

Dit om te voorkomen dat deze bandjes achter 
spullen blijven haken of dat andere leerlingen met 
hun vingers achter deze bandjes blijven haken. 
Veiligheid voorop! 
Na de les wordt er in verband met persoonlijke 
hygiëne door iedereen gedoucht. In groep 7 en 8 
mogen leerlingen zich ook opfrissen met een 
washandje. Leerlingen kunnen eventueel slippers 
meenemen in verband met hygiëne en om 
uitglijden te voorkomen. 

 
Bericht van de MR: nieuw ouderlid gezocht 
I.v.m. een verhuizing en overstap naar een andere school, is er een vacature in de oudergeleding 
van de MR ontstaan.  Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die samen met ons wil 
meedenken over allerlei schoolse zaken. De periode dat je in een MR meedraait is drie jaar. Meld je 
uiterlijk 12 november aan via mr.debron@edu-ley.nl. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, volgen 
er verkiezingen. Zie voor meer informatie de bijlage. 
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Stichting Leergeld Goirle en Riel 
Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in 
de vrije tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden 
buitengesloten maar kunnen meedoen in sociale situaties en 
zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen. De 
Stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die 
financiële ondersteuning kan bieden. Stichting Leergeld kan 
iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen 
met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie 
kunnen  bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor 
de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, 
scouting, muziek, zwemles en andere activiteiten.  
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld 
nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar 
inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie. Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag 
wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging of club. De stichting Leergeld Goirle 
en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren. 
Voor meer informatie verwijzen we naar www.leergeld-goirle-riel.nl. 
 
Bericht van CC Jan van Besouw: Romeo & Julia (10+) 
Vrijdag 19 november om 19:30 uur in het CC Jan van Besouw.   
Pizza's vliegen je om de oren in deze snelle bewerking van Romeo 
& Julia! Het wereldberoemde verhaal van de twee verliefde pubers 
die tegen de trots van hun vaders in de familieruzie voor eens en 
voor altijd proberen te stoppen.  
Deze voorstelling doet eer aan Shakespeare, maar laat een jong theaterpubliek met een frisse blik 
dit verhaal ontdekken. Kaartjes via: https://janvanbesouw.nl/voorstelling/romeo-julia-10/ 
 
Bijlagen 

• Aangepaste beslisboom Corona 

• Vacature MR 

 
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 19 november 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 17 november 2021 via debron@edu-ley.nl.  
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Verjaardagen 
 
7 november 2012 Joes Groep 5 
8 november 2012 Indy Groep 6 
8 november 2009 Sjors Groep 8 
8 november 2012 Guus Groep 5 
9 november 2016 Nora Groep 1/2 
10 november 2008 Mirac Groep 8 
13 november 2010 Jurian Groep 7 
13 november 2013 Hassan Groep 3 
13 november 2010 Elif Groep 7 
16 november 2015 Megan Groep 3 
17 november 2016 Nina Groep 1/2 
18 november 2015 Lieve Groep 3 
19 november 2009    Xanthe Groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag donderdag 11 november. Alle kinderen zijn dan vrij. 
Spettershow 
Vrijdag 26 november om 13:30 uur voor de groepen 3 en 1/2 groen.  
Tot nader bericht ZONDER publiek helaas. 
OV-vergadering 
Woensdag 24 november.  
Onderwerpen: start planning Kerst, start zoektocht nieuwe secretaris OV. 
MR-vergadering 
Maandag 15 november. 
GMR-vergadering 
Donderdag 13 januari 2022. 


