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Wat een feest vandaag op ‘t Bronnekesnest!
Vandaag had Sjorske d’n 1ste met zijn gevolg het voor het zeggen op ’t Bronnekesnest. Zo kozen zij
o.a. de best verklede leerling: Jasmine als Jasmine (uit Aladin) uit groep 3, Otis als tijdreiziger uit
groep 5 en Yara als snoepmeisje uit groep 6. En dat was een lastige keuze: wat had iedereen zijn
best gedaan! Er waren zoveel verschillende “pekskus”. Modeshows, dansen, speurtocht, een
muziekbingo door groep 8 gestreamd: al met al een hele gezellige carnavalsochtend! En natuurlijk
was er weer iets lekkers, getrakteerd door de OV.

Fijne vakantie
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie: doe een beetje voorzichtig en heb veel plezier met carnaval
of op vakantie!

Tot dinsdag 8 maart!
Groeten, Corinne
Tevredenheidsonderzoek
In december hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en
personeel. Van de ouders heeft 49% de vragenlijst ingevuld. Dank daarvoor!
De uitkomsten op hoofdlijnen vindt u terug in de bijlage.
De resultaten van de ouderenquête zijn besproken in de MR. Komende studiedag bespreken we
alle resultaten met het team. En natuurlijk zullen we de resultaten ook nog met de kinderen
bespreken. Door de resultaten met elkaar te bespreken weten we welke acties we kunnen
formuleren om verder aan de kwaliteit van de Bron te werken. Daarover wordt u later natuurlijk
geïnformeerd.

Corona-maatregelen
Die zijn vanaf vandaag bijna allemaal weg! We letten natuurlijk, ook na de vakantie, nog op de
hygiëneregels (zoals hoesten in elleboog, geregeld handen wassen, geen handen schudden). En bij
milde klachten doen we een thuistest. De groepen 6 t/m 8 hebben daarom deze week weer 3 testen
mee naar huis gekregen. Verzoek om de 3e test op 7 maart te gebruiken.
Inloopweek: 8 maart t/m 11 maart (herhaald bericht)
Zoals u weet hebben we tijdens de Corona-periode gezien dat de kinderen erg zelfstandig zijn
geworden. En dat de schooldagen veel rustiger en op tijd beginnen. Daarom was besloten om met
inloopweken te gaan werken.
Wanneer zijn ouders welkom in de school?
• In de ochtend tussen 8:20 uur en 8:30 uur in de week (dus van maandag t/m vrijdag) na iedere
vakantie. De eerste inloopweek is nu dus van dinsdag 8 maart t/m vrijdag 11 maart. Wanneer er
geen inloopweek is, komen de kinderen zelfstandig de school binnen.
• Ouders van nieuwe kleuters mogen hun kleuter de eerste 2 weken de klas in brengen. We blijven
de klassendeuren op het schoolplein gebruiken, dus mogen de ouders van de kleuters het gehele
jaar door hun kleuter tot aan de klassendeur brengen.
• Wij zullen a.d.h.v. leuke projecten u als ouder geregeld uitnodigen om een kijkje in de groep of
op school te komen nemen.
• En natuurlijk kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken na schooltijd.
Koningsspelen: ouderhulp gezocht!
Op vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen. De Koningsspelen worden van
8.30 uur tot 12.30 uur gehouden bij de hockeyvelden van MHC Goirle. We zijn
voor deze dag op zoek naar hulpouders! Bij de kleuters mogen de hulpouders
een groepje begeleiden. Voor de groepen 3 t/m 8 mogen de hulpouders een
spel begeleiden waar steeds verschillende groepjes kinderen komen. Lijkt het
je leuk om te helpen op deze dag? Hou deze datum dan alvast vrij! Binnenkort
komt er een oproep waarbij je je in kunt schrijven als hulpouder!
Doppen sparen! (herhaald bericht)
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!
Aankondiging Schoolvoetbaltoernooi
Na 2 schooljaren zonder een voetbaltoernooi is het eindelijk weer zover… Het
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 tot en met 8 van alle scholen uit Goirle
en Riel! Het toernooi staat gepland voor woensdagmiddag 13 april op de
voetbalvelden van VOAB en GSBW. Dus mocht je mee willen doen, schrijf deze
datum dan alvast dikgedrukt, onderstreept en voorzien van uitroepteken! op de
kalender. Handig om te weten; de leerlingen uit de groepen 5 en 6 spelen zes
tegen zes en de leerlingen uit de groepen 7 en 8 spelen acht tegen acht. Ook
heeft elk team dat meedoet een coach nodig. Mocht je je nu al willen inschrijven
als speler of coach… nog even geduld! De inschrijvingsperiode start op maandag
7 maart. Je hebt dan tot en met woensdag 16 maart de tijd om je in te schrijven.
Informatie hierover volgt te zijner tijd via gym juf Angie.

Carnavaleske puzzeltocht (herhaald bericht)
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 18 maart 2022. Kopij aanleveren uiterlijk
woensdag 16 maart 2022 via debron@edu-ley.nl.
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Bijlagen:
• Korte samenvatting tevredenheidsonderzoek.
• 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.
OV-vergadering
Donderdag 12 mei.
Onderwerpen: start planning afscheid groep 8
MR-vergadering
Woensdag 30 maart 2022.
GMR-vergadering
Niet bekend.
Weeknieuws
Zie homepage van de Bron: https://debron-goirle.nl/.

