
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 8, 17 december 2021 
 
Wat een rare laatste dag voor de kerstvakantie... 
Toch hebben we er samen iets gezelligs van gemaakt: in hun mooiste outfits hebben de kinderen 
samen ontbeten. Er zijn kerstspelletjes gedaan, er werd kerstbingo gespeeld, het kerstverhaal werd 
voorgelezen en de groepen 1/2 keken naar een heus toneelstuk van hun eigen juffen. En natuurlijk 
klonk de hele dag kerstmuziek uit de lokalen. 
Wij wensen iedereen een fijne 3 weken met elkaar. Misschien ga je wel de speurtocht lopen (is 
vandaag uitgedeeld) of maak je nog een mooie kerstbal: we zien de foto’s graag binnenkomen! En 
je kunt ook nog met de tips van de juffen en meneren aan de slag dus je hoeft je niet te vervelen.  

Voor nu een fijne kerstvakantie gewenst! En blijf gezond! 
Namens het hele team van de Bron: 

 
 
Afscheid juf Jennifer 
Vanaf 1 januari 2022 gaat Jennifer de Bron officieel verlaten. Zij gaat een andere uitdaging aan. De 
kinderen uit groep 6 wisten dit natuurlijk al langer. Over haar opvolging worden ouders volgende 
week geïnformeerd. 
Met de vervroegde schoolsluiting werd het afscheid in de groep wel plots vervroegd. Maar de 
kinderen hebben haar vandaag in het zonnetje gezet. Volgende week nemen wij als team afscheid. 
Er mag natuurlijk niet veel in deze tijd. Wij zullen, binnen de richtlijnen, er in de buitenlucht even 
samen bij stil staan. 
Dankjewel juf Jennifer en veel succes in je nieuwe uitdaging! 
 

Even voorstellen 
Ik ben Laura Michels en sinds kort werkzaam als Schoolmaatschappelijk Werker 
(SMW) in Goirle. Ik ben werkzaam voor het instituut Maatschappelijk Werk (IMW) in 
Goirle, onderdeel van het loket. Via IMW ben ik o.a. werkzaam op de Bron. Voor 
meer informatie: zie bijlage. 

Herinnering oudertevredenheidsonderzoek 
Op dit moment heeft 36% van alle gezinnen de 
vragenlijst ingevuld. Dank daarvoor!!! Toch hopen 
we nog op een grotere respons zodat de resultaten 
een zo’n realistisch mogelijk beeld geven (zowel 
aan de kritische als aan de positieve kant). Mocht 
u, in deze hectische tijd, toch nog tijd vinden om de 
vragenlijst in te vullen: het kan nog t/m zondag 19 
december. Hartelijk dank! 

Noodopvang volgende week 
Alle ouders die hun kinderen hebben opgegeven voor de noodopvang hebben vanochtend een mail 
ontvangen met een aantal praktische zaken. Ook is het rooster van het team hierop afgestemd. 



 

 

 
Lege batterijen? Lever ze in op school (herhaald bericht) 
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 

• Even voorstellen: Laura Michels SMW 

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 14 januari 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 12 januari 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
22 december Daan Groep 5 
23 december Brimmie Groep 3 
23 december Ahmet Groep 7 
24 december Rick Groep 8 
24 december Ties Groep 8 
28 december Dante Groep 7 
1 januari  Sileen Groep 7 
1 januari  Eloise Groep 3 
1 januari Hadeel Groep 7 
1 januari Sadeel Groep 6 
3 januari  Yaella Groep 7 
4 januari  Tijn Groep 1/2 
5 januari  Vincent Groep 8 
8 januari  Sarah Groep 1/2 
8 januari  Lana Groep 8 
10 januari  Çinar Groep 5 
10 januari  Iris Groep 7 
10 januari  Balkis Groep 8 
10 januari  Bart Groep 7 
14 januari  Nienke Groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Maandag 20 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022: (vervroegde) kerstvakantie.  
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 
Zie homepage van https://debron-goirle.nl/. 
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