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Waardevolle studiedagen
Studiedag 18 maart (vandaag)
We hopen dat jullie een hele fijne vrije dag hebben gehad. Het weer zat in ieder geval mee! Het
team van de Bron heeft vandaag best een pittige studiedag gehad. In de ochtend stonden de
onderwerpen kindermishandeling en onveilige thuissituaties op de agenda. We hebben het vooral
gehad over het signaleren door leerkrachten: waar moet je op letten? Wat kun, mag en moet je
doen? Hoe kun je er voor een kind, dat zich in een onveilige situatie bevindt, zijn? Geen makkelijk
maar wel een heel belangrijk onderwerp. ’s Middags is het gegaan over ICT en digitale
geletterdheid: op korte termijn komt er heel wat op het onderwijs af waar we aan moeten gaan
voldoen. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat is de visie van de Bron daarop? Welke vaardigheden
hebben we als leerkrachten zelf nog te ontwikkelen? Hoe ziet de wereld er straks uit? Etc. Al met
al dus een waardevolle dag die we hebben afgesloten met gezellig wat samen drinken op school.
Want ook wij als team hadden dat best gemist de afgelopen tijd!

Studiedag 7 maart
Twee weken geleden stond die studiedag in het teken van onze opleiding Close Reading (de
nieuwe manier hoe we op de Bron Begrijpend Lezen aanpakken). Ook hebben we de resultaten
van de middentoetsen Cito geanalyseerd. En hebben we de uitkomsten van de
tevredenheidsonderzoeken besproken.
Voor nu een fijn weekend gewenst! En hopelijk allemaal tot maandag op onze markt!
Groeten, Corinne
Markt voor Oekraïne
Maandag is het zo ver: we verkopen dan zelfgemaakte (en gesponsorde) spulletjes om zoveel
mogelijk geld op te halen voor giro 555. U hebt hier al twee mails over ontvangen. Hierbij nog de
laatste antwoorden op de door u gestelde vragen:
• Wij staan met alle kinderen om 14:30 uur klaar om onze
spulletjes te verkopen. In en buiten de school is een
looproute aangegeven.U kunt zowel beneden als boven
beginnen.
• Hebt u de markt helemaal gezien en gaat u naar huis, dan
kan uw kind natuurlijk mee. Wil uw kind nog even blijven
(en kan uw kind zelfstandig naar huis), dan mag dat ook.
• Moet uw kind direct naar huis om 14:30 uur, geef dat dan
even door aan de leerkracht.
• Zoals gezegd duurt de markt tot maximaal 15:30 uur.
Ervaring leert dat vaak binnen een half uur de markt is
uitverkocht (of iedereen is dan wel langs geweest).
• De ouder-kind-gesprekken die voor die dag gepland
staan, gaan gewoon door. In dat deel van de school is
geen markt.
• Denkt u er aan om contant en ook het liefst gepast geld
mee te nemen. We hebben (uiteraard) geen pinautomaat
en beschikken ook niet over veel wisselgeld.

•

Kinderen mogen ook zelf spulletjes verkopen. Ouders
hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. We verkopen dat
gewoon mee in de marktkraam van de klas.

Schoolreisje
Op donderdag 12 mei gaan we met de hele school op
schoolreisje naar… de Efteling! De bussen vertrekken om
10:15 uur. Daarom hoeven de kinderen pas om 10:00 uur
in de klas te zijn (deuren gaan open om 9:50 uur). Om
17:00 uur zijn we terug op school. Komt u in de problemen
doordat de schooldag later begint? Laat het voor de
meivakantie
weten
aan
juf
Marloes
via
marloes.hessels@edu-ley.nl.
We hebben op deze dag natuurlijk ouderhulp nodig om
groepjes te begeleiden. Maandag komt er een oproepje via
de klassenouder in de Whatsappgroep. Laat voor vrijdag
weten aan de klassenouder als u graag mee wil. Bij veel
aanmeldingen zullen de leerkrachten loten welke ouders
mee mogen. Heeft uw kind een abonnement van de
Efteling en mogen we daar gebruik van maken? Geef ook
dit graag uiterlijk vrijdag 25 maart a.s. door aan juf Marloes.
Gezocht: overblijfouders
Zijn er ouders die het leuk vinden om tussen de middag mee te helpen tijdens het overblijven van
de groepen 1/2? Het gaat om het helpen bij het middageten van de kleuters. Eventueel mee
buitenlopen kan ook. Omdat wij voor de pauze geen externen inzetten, gaat dat soms ten koste
van de pauze van onze juffen. We zijn hier dus heel erg mee geholpen! Wie interesse heeft kan
een mail sturen naar debron@edu-ley.nl.
Spettershow
Het mag weer! Publiek is weer welkom bij onze spettershows! De eerstvolgende spettershow is
vrijdag 25 maart om 14.00 uur voor de groepen 5, 1/2 groen en 1/2 blauw. Wie komt er allemaal
gezellig kijken?
Gezocht: Rekenmat/-puzzel
Zijn er ouders die thuis nog een rekenmat/-puzzel hebben liggen die nog
goed is en die ze niet meer gebruiken? De juffen van de groepen 1/2 zijn
hierna op zoek. Zij kunnen deze heel goed gebruiken in het oranje lokaal.
Heb je een rekenmat/-puzzel liggen die weg mag, laat even weten aan de
juffen van groep 1/2 of stuur een mail naar debron@edu-ley.nl.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het
basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve
en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De
Week van de Lentekriebels vindt plaats van 21 t/m 25 maart 2022. Elke dag wordt er in groep 1 t/m
8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de
belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het
lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze lessen. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de website www.weekvandelentekriebels.nl.

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 1 april 2022. Kopij aanleveren uiterlijk
woensdag 30 maart 2022 via debron@edu-ley.nl.
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Bijlagen:
Agenda
Eerstvolgende vrije dag
Maandag 18 april: 2e Paasdag
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie.
Spettershow
25 maart 14:00 uur door de groepen 5, 1/2 groen en 1/2 blauw.
OV-vergadering
Donderdag 12 mei.
Onderwerp: 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/.

