
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 14, 1 april 2022 
 
Positief gevoel 
Dat is wat de laatste weken door de gangen van de Bron stroomt! De saamhorigheid die er was bij 
de voorbereidingen voor de schoolmarkt voor de Oekraïne en de massale opkomst van ouders en 
andere belangstellenden was natuurlijk fantastisch. Het uiteindelijk bedrag is geworden: € 1.395,00. 
Dat is inmiddels overgemaakt op Giro 555. 
Ook de lente was begonnen, de zon scheen, er waren meer lachende gezichten, we hebben extra 
buiten gespeeld of lessen buiten gegeven en ouders hebben de school in Paassfeer gebracht 
(waarvoor dank!). Er waren lentekriebels-lessen die altijd wat giechelig beginnen en uiteindelijk 
serieuze gesprekken (zeker in de bovenbouw) opleveren. 
Corona is nog niet weg (op dit moment zijn twee leerkrachten besmet) en we moeten dus soms nog 
wat kunst- en vliegwerk uithalen om de groepen te bemannen. Maar samen lukt het steeds. 
Dit gevoel houden we samen met de kinderen vast! 
Voor nu een fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Te laat komen  
De laatste tijd komen er weer geregeld kinderen te laat op school. Dat is 
niet alleen voor het kind dat te laat komt vervelend. Vooral voor de kinderen 
die op tijd zijn is het te laat komen van klasgenoten een storende factor. De 
les wordt daar toch door onderbroken. Ik wil u (voor wie het betreft 
natuurlijk) daarom dringend verzoeken om vanaf volgende week te zorgen 
dat uw kinderen voor half 9 in het klaslokaal zitten, zodat de schooldag op 
tijd met de hele klas kan beginnen.  
 

Opletten op de parkeerplaats a.u.b. 
Ik wil iedereen die met de auto komt vragen om, met name tijdens het 
ophalen van de kinderen, op te letten bij het wegrijden van de 
parkeerplaats. En met name als uw auto in de eerste vakken tegen het 
schoolhek staat geparkeerd. Er lopen dan nog heel veel kinderen, met 
name kleuters, rond op de parkeerplaats. 
We hebben de gemeente gevraagd om tijdens het brengen en halen een 
aantal parkeervakken buiten gebruik te stellen zodat het rondom het hek 
wat overzichtelijker wordt. Helaas wil de gemeente Goirle hier niet aan 
mee werken: 

“Piekmomenten en verkeersgedrag 
Wij hebben de situatie bekeken. Het is een gegeven dat tijdens het in- en uitgaan van scholen een 
piek ontstaat in de verkeersintensiteit. Veel ouders komen vrijwel tegelijkertijd aan en willen hun 
kinderen wegbrengen of ophalen. Dit kan leiden tot chaotische en soms gevaarlijke 
verkeerssituaties. 
De gevaarlijke situaties zijn vooral te wijten aan het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Iedereen 
dient rekening met elkaar te houden, maar soms gebeurt dat helaas niet. Dit kan leiden tot 
onveilige situaties.   
Parkeerverbod 
U vraagt ons om te kijken naar de mogelijkheden om een parkeerverbod in te stellen voor een 
aantal parkeerplaatsen tijdens het in- en uitgaan van de school. Dit gaat het probleem niet 
oplossen. Het is bij wet niet mogelijk om dit te regelen. Een parkeerverbod staat laden en lossen 
(en dus ook halen en brengen) toe. Een stopverbod kan niet worden ingesteld voor een 
parkeervak. Door zo’n aanpassing wordt de situatie er niet duidelijker van en neemt de 
parkeercapaciteit voor de school af. Dat is geen wenselijke situatie.” 
 
  



 

 

Vrije dagen schooljaar 2022-2023 
Hierbij een overzicht van de studiedagen voor schooljaar 2022/2023: 
Vrijdag  7 oktober 2022 
Dinsdag  6 december 2022 
Maandag  27 februari 2023 
Dinsdag  11 april 2023 
Vrijdag  9 juni 2023 
Woensdag  28 juni 2023 
 

Pasen 
Op woensdag 13 april vieren we Pasen op school. We starten de dag met 
een gezellig paasontbijt in de klas. De kinderen mogen hiervoor een lekker 
ontbijtje, een bord en evt. bestek voor zichzelf meenemen. Vergeet het eitje 
niet!  
Fruit en drinken is deze dag niet nodig, er wordt door de oudervereniging 
(of misschien wel door de paashaas…) op iets lekkers getrakteerd!  

 
Open podium 
Vrijdag 15 april a.s. is er weer een Open podium in Sporthal de Haspel. Het open 
podium is voor alle groepen, iedereen die iets kan laten zien of horen dat 
interessant of mooi is. Opgeven kan t/m vrijdag 8 april bij juf Marloes. Voor 
uitgebreide informatie zie bijlage.  
 

Gezocht:  
Sportieve papa/mama/oom/tante/buurman/buurvrouw/opa/oma enz. 
Wie vindt het leuk om tijdens de Koningsspelen een minibootcamp te geven 
aan groepjes kinderen? Tijdens de Koningsspelen gaan de groepen 3 t/m 8 
verschillende spellen doen. Eén onderdeel is bootcampoefeningen. Onze 
instructeur heeft afgezegd, dus wie vindt het leuk om een bootcamp te geven? 
Het hoeft steeds maar 5-10 minuten te duren.  
Interesse? Mail naar marloes.hessels@edu-ley.nl. 

 
Schoolreisje (herhaald bericht) 
Op 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 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. 
Heeft uw kind een abonnement van de Efteling en mogen we daar 
gebruik van maken? Geef ook dit door aan juf Marloes.  
 
Gezocht: overblijfouders (herhaald bericht) 
Zijn er ouders die het leuk vinden om tussen de middag mee te helpen tijdens het overblijven van 
de groepen 1/2? Het gaat voornamelijk over het helpen bij het middageten van de kleuters. 
Eventueel mee buiten lopen tijdens het surveilleren kan ook. Wie interesse heeft kan een mail sturen 
naar debron@edu-ley.nl.  
 

Gezocht: Rekenmat/puzzel (herhaald bericht) 
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 rekenmat/puzzel 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.  
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Handle with Care 
Vanaf 11 april start het project Handle with Care in de regio Brabant. In de bijlage vindt u daar meer 
informatie over. Kort samengevat houdt dit project in dat als er situaties van huiselijk geweld zijn 
waar de politie bij betrokken is geweest, scholen worden geïnformeerd zodat wij weten dat de 
betreffende leerling dit heeft meegemaakt. Voor de oplettende ouders onder u die denken “daar zijn 
we een hele tijd geleden toch al over geïnformeerd?”. Dat klopt, voor Corona waren de scholen hier 
al klaar voor. De instantie die moet melden was dat echter niet. Maar nu gaat het project dan toch 
starten gelukkig. 
 
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 15 april 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 13 april 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
2 april 2010 Jazlyn Groep 8 
2 april 2010 Yaacoub Groep 8 
3 april 2016 Saar Groep 1/2 
4 april 2017 Alisha Groep 1/2 
7 april 2012 Danzell Groep 6 
8 april 2017 Sophie Groep 1/2 
9 april 2015 Mila Groep 3 
12 april 2009 Rijk Groep 8 
12 april 2011 Rochana Groep 6 
15 april 2013 Youssra Groep 5 
 
Bijlagen: 

• Open podium 

• Handle with Care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 15 april: school uit om 12:30 (Goede Vrijdag) 
Maandag 18 april: 2e Paasdag 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: meivakantie. 
Open Podium 
Vrijdag 15 april is er een Open podium in de Haspel. Ouders zijn van harte welkom om te 
komen kijken naar al het talent van de Bron! Aanvang 8.30 uur in de Haspel. 
OV-vergadering 
Maandag 16 mei.  
Onderwerp: start planning afscheid groep 8. 
MR-vergadering 
Maandag 23 mei 2022. 
GMR-vergadering 
Niet bekend. 
Weeknieuws  
Zie homepage van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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