
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 10, 28 januari 2022 
 
Bizarre weken 
In de gehele Corona-periode van bijna twee jaar waren de afgelopen twee weken denk ik de meest 
chaotische van allemaal: 6 groepen in quarantaine (zelfs twee groepen moeten sluiten), deze week 
meer dan 150 kinderen niet aanwezig, 10 zieke teamleden, 0 vervangers, midden in de week een 
wijziging van de quarantaineregels, Cito-toetsen terwijl de halve klas niet aanwezig is, 
adviesgesprekken groep 8 die wederom digitaal moesten, etc. etc. 
We hopen dat iedereen snel weer beter is! En dat het volgende week weer een beetje rustiger is. 
Voor nu een fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Belangrijk bericht over het schoolreisje 
Op 12 mei gaan we met de hele school op schoolreisje! Waar we naar toe gaan houden we nog 
eventjes geheim. We vertrekken met de bus om 10:15 uur vanaf school. Daarom hoeven de kinderen 
pas om 10:00 uur op school te zijn. We verzamelen eerst allemaal in de klas. We zullen rond 17.00 
uur weer terug zijn op school. Komt u in de problemen doordat de schooldag later begint? Laat het 
voor de meivakantie weten aan juf Marloes! marloes.hessels@edu-ley.nl 

 
 
Vacature OV: secretaris gezocht! 
Wil jij vanaf volgend schooljaar meedenken over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage? Vind 
je het leuk om klassenouders te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor onder andere 
carnaval, Pasen, Sinterklaas, de Avondvierdaagse, de Koningsspelen en Kerst? Dan hebben wij jou 
nodig! Zie voor meer informatie de bijlage. 
 

Dans-, muziek- of musicalles? 
Heb jij altijd al muzieklessen willen volgen? Of danslessen? Of misschien 
wel musicallessen? Maar is het er nooit van gekomen? Voor iedereen die 
eens wil snuffelen aan cursussen in het Jan van Besouw biedt PlanC een 
kortingstarief op de cursusgelden.  
Hoe dat werkt, lees je in de bijlage. 

 
Parochiecentrum Goirle 
De aanmelding voor de Eerste Communie in 2022 is geopend voor kinderen vanaf groep 4. De 
informatieavond zal plaats vinden op 7 februari om 20.00 uur in de kerk. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar de bijlage. 
 
Thuis kriebelen (herhaald bericht) 
Omdat we volgens het protocol geen ouderhulp mogen inzetten, mogen ook 
onze kriebelouders niet de school in. Daarom aan alle ouders de vraag om thuis 
je eigen kinderen dit weekend even goed te controleren op luizen. Mocht u 
luizen ontdekken, geeft u dat dan even door aan de leerkracht? Alvast bedankt! 
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Glad in de winter? (herhaald bericht) 
Op dit moment is Koning Winter nog niet in het land. Maar dat kan de komende tijd natuurlijk wel 
gaan gebeuren. En daarbij hoort dan ook vaak gladheid. Wij krijgen dan geregeld vragen van ouders 
waarom er op de wegen rondom de school niet gestrooid is. Wij hebben deze zorgen gedeeld met 
de gemeente. Zij geven het volgende aan: 
“Wij strooien in Goirle n.a.v. meteoberichten en de persoonlijke 
beoordeling van de opzichter van dienst. Op basis van de 
beoordeling van de opzichter en of onze buurgemeenten en 
Provinciale Waterstaat uitgerukt zijn, wordt er een strooi-actie 
opgezet. Dat het op enkele plekken misschien toch glad is, is niet 
te voorzien en te voorkomen. Een ieder is verplicht om zijn of 
haar rijgedrag aan te passen aan de wegomstandigheden. Bij de 
fietsersbrug over de Rillaersebaan worden vaak nog aparte 
borden geplaatst.” 
Mocht u de situaties toch te gevaarlijk vinden, adviseer ik u dat te melden via de Fixi-app. 
 
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 11 februari 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 9 februari 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
29 januari  2016 Lizzy Groep 1/2  
30 januari  2010 Jennifer Groep 7 
1 februari 2011 Pepijn Groep 7 
1 februari 2011 Suus Groep 7 
2 februari 2012 Bobbie Groep 6 
2 februari 2016 Siem Groep 1/2  
3 februari 2015 Ferre Groep 3 
3 februari 2010 Zeid Groep 8 
6 februari 2013 Tony Groep 5 
8 februari 2013 Lucas Groep 5 
9 februari 2016 Jesse Groep 1/2  
9 februari 2012 Dex Groep 6 
11 februari 2016 Jesper Groep 1/2  
 
Bijlagen: 

• OV-vacature secretaris 

• PlanC-tarief gemeente Goirle 

• Parochiecentrum Goirle Aanmelden eerste communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Maandag 28 februari t/m maandag (!) 7 maart: carnavalsvakantie en aansluitend studiedag. 
Spettershow 
11 februari door de groepen 7 en 1/2 geel. Voorlopig geen publiek mogelijk. 
OV-vergadering 
Woensdag 23 februari. Deze zal digitaal zijn. Onderwerpen: start Pasen en Avondvierdaagse. 
MR-vergadering 
Donderdag 3 februari 2022. 
GMR-vergadering 
Niet bekend. 
Weeknieuws 
Zie homepage van https://debron-goirle.nl/. 
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