
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 7, 3 december 2021 
 
Sinterklaas is toch gekomen! 
Ja, het was spannend dit jaar. Mocht Sinterklaas wel komen? Maar gelukkig: vandaag heeft hij 
samen met Piet een bezoek aan de Bron gebracht. Piet was wel een beetje in paniek want hij was 
het boek en de staf kwijt geraakt. Maar die had Sint vannacht gewoon in de werkkamer laten liggen. 
Niets aan de hand dus! 
De groepen 1 t/m 4 hebben Sint een bezoek gebracht. Er werden liedjes gezongen en versjes 
verteld. En natuurlijk kregen de kinderen pepernoten en een cadeautje. In de bovenbouw hadden 
de kinderen prachtige surprises voor elkaar gemaakt. En voor groep 5 en de andere kinderen die in 
quarantaine zitten heeft Sint nog een videoboodschap opgenomen. 

 
Corona op de Bron 
Helaas hebben we op advies van de GGD groep 5 moeten sluiten. En omdat er ook zieke 
leerkrachten (geen Corona) waren en geen vervangers, moesten drie groepen een dagje thuis 
blijven. We missen natuurlijk ook in iedere klas wel een paar kinderen, omdat ze in quarantaine 
zitten. Helemaal niet fijn allemaal. Maar samen komen we deze periode wel weer door. 
Aangepaste richtlijn bij milde klachten 
U hebt het vast in het nieuws gehoord. Wat tot gisteren niet mocht, mag nu wel: bij milde klachten 
een zelftest doen en bij een negatieve uitslag alsnog naar buiten. Milde klachten zijn: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden. Bij een 
positieve test moet alsnog een GGDtest worden aangevraagd. 
In o.a. de volgende situaties is een zelftest niet voldoende en moet u nog steeds een PCRtest bij de 
GGD laten doen: 

• Als de milde klachten aanhouden. 

• Als je in aanraking bent geweest met iemand met Corona. Dus bijvoorbeeld onze groep 5 op dit 
moment. Dan moet je je op dag 5 laten testen bij de GGD. 

Mochten er voor scholen toch andere regels gaan gelden, dan laten we u dat weten. 
Voor nu een fijn Sinterklaasweekend gewenst! En blijf gezond! 
Groeten, Corinne 
 

Zelftesten voor de groepen 6 t/m 8 
In de vorige nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen dat het advies voor de 
leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 is om tweemaal per week een zelftest te 
doen. Inmiddels is bekend dat wij volgende week de zelftesten zullen 
ontvangen op onze scholen. Voor uitgebreide informatie zie bijgesloten brief. 

  



 

 

Nieuwsbulletin (herhaald bericht) 
Wist u dat wij het nieuwsbulletin iedere week op onze site zetten? Op de 
voorpagina van de website wordt iedere maandag de nieuwe versie geplaatst. U 
vindt het nieuws bij het plaatje News. 

 
Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs (herhaald bericht) 
Stichting Edu-Ley heeft zich aangemeld bij het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Onze 
school legt gegevens vast over de schoolresultaten van uw kinderen in ParnasSys. Deze gegevens 
zijn belangrijk om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Voor uitgebreide informatie verwijzen 
wij u naar de bijlage. Heeft u na het lezen liever niet dat de uitslagen van de toetsen van uw 
kind(eren) anoniem gedeeld worden, stuur dan even een mail naar debron@edu-ley.nl. 
 
Lege batterijen? Lever ze in op school 
Goed nieuws! Vanaf nu kunnen alle lege batterijen ingeleverd worden bij ons op school. 
Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege 
batterijen ontvangen wij een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan 
bijvoorbeeld schoolartikelen. Als je de batterijen per 10 stuks in een zakje doet samen 
met een briefje met je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maak je zelf ook 
iedere maand kans op een leuke beloning. Voor meer informatie ga naar 
www.legebatterijen.nl. De verzamelbak staat beneden in de hal bij de ingang. 
 
Bijlage 

• Zelftesten voor de groepen 6 t/m 8 

• Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

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 17 december 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 15 december 2021 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 

4 december Fatima Groep 1/2  

4 december Jasmine Groep 3 

7 december Fender Groep 7 

9 december Liv Groep 6 

10 december Jasmijn Groep 3 

13 december Sanne Groep 6 

13 december Milan Groep 1/2  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Maandag 6 december: studiedag. 
Spettershow 
28 januari door de groepen 4 en 8. Voorlopig geen publiek mogelijk. 
OV-vergadering 
Maandag 17 januari. Deze zal digitaal zijn. 
Onderwerpen: start planning Carnaval en Koningsspelen. 
MR-vergadering 
Woensdag 26 januari 2022. 
GMR-vergadering 
Donderdag 13 januari 2022. 
Weeknieuws 
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2885/File/e9e47b0b-5734-482b-9f22-
10af17c4f286.mp4 
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