
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 11, 11 februari 2022 
 
We zijn er weer! 
Dat konden veel leerlingen én leerkrachten deze week weer zeggen. Fijn dat jullie er weer zijn. 
Helaas is er dagelijks in iedere klas een handjevol leerlingen niet omdat zij zelf Corona hebben. We 
wensen jullie beterschap, hopen dat we jullie allemaal snel weer zien en dat de klassen weer steeds 
voller worden! Zodra er besluiten rondom maatregelen worden genomen komende week en het 
duidelijk is wat dat voor de scholen betekent, laat ik u dat weten. 
Voor nu een fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Vakanties komend schooljaar bekend 
In onderstaand overzicht vindt u de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar. Hierbij 
hebben de scholen van Edu-Ley het advies van het BOV (Brabants Overleg Vakantieplanning) 
gevolgd. Er zullen komend schooljaar ook nog studiedagen worden ingepland. Hierover informeren 
wij u op een later moment. 
 

 

 
Telefonische bereikbaarheid 
U kunt ons altijd bellen. Maar soms kunnen we de telefoon niet opnemen. Bijvoorbeeld omdat er 
mensen thuiswerken, in vergadering zitten, meneer Ronald druk aan het klussen is, er meerdere 
telefoontjes tegelijk binnenkomen, etc. Daarom hebben we een voicemail. We merken dat ouders 
soms twijfelen of hun bericht dan wel aankomt. En daarom bellen ze dan nogmaals terug, of sturen 
nog een mail. Maar die moeite kunt u zich besparen. We luisteren de voicemail altijd af. Dus spreek 
deze gerust in! 
Ziekmelden 
U kunt uw kind telefonisch, via de mail (debron@edu-ley.nl) of via het formulier in de ouderapp of op 
de website ziekmelden. Doe dit aub altijd vóór 8:30 uur. Vanaf 8:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar 
(of spreek voor die tijd de voicemail in). 
 
Doppen sparen! 

Wie helpt er met sparen? De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn op zoek 
naar heel veel plastic doppen van verschillend formaat. Deze kunnen we 
gebruiken als constructiemateriaal.  
We zoeken doppen die 

• geen tekst/letters bevatten; 

• schoon zijn (dus ook graag lijmvrij); 

• een gladde binnenkant hebben (dus geen scherpe uitsteeksels). 
Dank je wel alvast voor het sparen, ook namens alle kleuters! 

 

Herfst ma 24 oktober 2022 t/m vr 28 oktober 2022 

Kerst ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 

Carnaval ma 20 februari 2023 t/m vr 24 februari 2023 

Pasen ma 10 april 2023 

Koningsdag do 27 april 2023 (in meivakantie) 

Mei ma 24 april 2023 t/m vr 5 mei 2023 

Hemelvaart do 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023 

Pinksteren ma 29 mei 2023 

Zomer ma 17 juli 2023 t/m vr 25 augustus 2023 
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Vacature OV: secretaris nieuw schooljaar gezocht! (herhaald bericht) 
Wil jij 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. 

 
Carnavaleske puzzeltocht 
Beste Carnavalsvrienden groot en klein! De Blauw-Wit Uilen zijn uit hun nest 
gekropen en hebben iets leuks verzonnen. Het is voor groot en klein. We gaan een 
puzzelzoektocht doen in het weekend van carnaval en wel op zaterdag 26 februari 
2022. Inschrijven kan via witloxilse@gmail.com of tussen 10:00-11:00 bij GSBW. 
Uiteraard rekening houdend met de Coronaregels. Wil je meer weten en/of je 
inschrijven? Kijk dan snel naar de bijlagen. 
 
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 25 februari 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 23 februari 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
11 februari 2016 Jesper Groep 1/2 
14 februari 2011 Dani Groep 7 
14 februari 2017 Ali Groep 1/2 
17 februari 2014 Mats Groep 4 
19 februari 2013 Julius Groep 5 
19 februari 2013 Demi Groep 5 
20 februari 2017 Yagiz Groep 1/2 
21 februari 2011 Arda Groep 7 
21 februari 2017 Sophia Groep 1/2 
24 februari 2013 Roan Groep 5 
24 februari 2010 Jop Groep 8 
25 februari 2010 Romijn Groep 8 
25 februari 2016 Nolan Groep 1/2 
 
Bijlagen: 

• OV-vacature secretaris 

• Informatie, inschrijfformulier en flyer Carnavaleske Puzzeltocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 25 februari: school sluit om 12.30 uur. 
Maandag 28 februari t/m maandag (!) 7 maart: carnavalsvakantie en aansluitend studiedag. 
Spettershow 
25 maart door de groepen 5, 1/2 groen en 1/2 blauw. Voorlopig geen publiek mogelijk. 
OV-vergadering 
Woensdag 23 februari. Deze zal digitaal zijn. 
Onderwerpen: start planning Pasen/start planning Avondvierdaagse. 
MR-vergadering 
Woensdag 30 maart 2022. 
GMR-vergadering 
Niet bekend. 
Weeknieuws  
Zie homepage van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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