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Wat hebben we het toch gezellig druk samen
Ondanks meerdere zieke leerkrachten (heb je Corona gehad, heerst er een besmettelijk buikvirus),
is er de afgelopen weken weer van alles gedaan naast de reguliere lessen. Groep 8 bereidt zich
voor op de IEP. Er wordt in de onderbouw hard gewerkt aan cadeautjes voor alle mama’s. Woensdag
vierden we Pasen op de Bron: we hielden een gezamenlijk Paasontbijt, we hadden het over het
Paasverhaal en twee heuse Paashazen brachten chocolade-eitjes rond. Woensdag was ook het
scholenvoetbaltoernooi bij VOAB en GSBW. Veel kinderen deden hieraan mee en lieten zich door
wat regendruppels niet uit het veld slaan. Groep 5 heeft zelfs de bronzen plak veroverd!
Vandaag was het Open Podium: een aantal kinderen uit de groepen 3 t/m 6 heeft hun persoonlijke
talent laten zien. En kregen natuurlijk een groot applaus!
Als team zijn we druk met de groepsindeling en teambezetting voor volgend jaar, blijven we leren
voor Close Reading en denken we al voorzichtig aan de nieuwe onderwijsplannen.
Voor nu een fijn Paasweekend gewenst en tot dinsdag!
Groeten, Corinne

Koningsspelen 2022
Vrijdag 22 april is het eindelijk weer zover: de jaarlijkse Koningsspelen op de velden van Mixed
Hockeyclub Goirle! Hiermee vieren we op sportieve wijze alvast de aankomende verjaardag van de
koning. Heel de ochtend zal dan ook in het teken staan van sportieve activiteiten en heel veel plezier.
Kleding
Zorg die dag dan ook dat uw kind sportieve kleding en schoenen draagt en ga vooral los met de
kleuren rood, wit, blauw en oranje!
Aanvang (en parkeren)
De inloop bij de hockeyclub vindt plaats tussen 08:30 uur en 08:45 uur. Op dat moment staan alle
groepsleerkrachten op de parkeerplaats van de hockeyclub om de eigen leerlingen op te vangen.
Dit betekent dat er bij de hockeyvereniging niet geparkeerd kan worden door ouders die hun
kind(eren) willen afzetten. Wel kunt u uw kind bij de hoofdingang van de parkeerplaats uit laten
stappen. Wilt u liever met uw kind meelopen en/ of misschien even kijken bij de opening van de
Koningsspelen, dan is er de mogelijkheid uw auto bij handbalvereniging GHV te zetten en van
daaruit naar de hockeyvereniging te wandelen. Leerlingen op de fiets kunnen wel bij MHC parkeren.
Programma
De spelletjesochtend bestaat voor iedereen uit twee spelrondes
met daartussen een pauze. Geef uw kind dus voldoende drinken,
fruit en gezonde tussendoortjes mee. Een lunchpakket hoeft niet,
want de Koningsspelen zijn om 12:30 uur afgelopen. Ook kunt u
uw kind een lege drinkfles meegeven die op locatie bijgevuld kan
worden met water. Afhankelijk van het weer kan het ook
verstandig zijn zonnebrandcrème mee te geven.

Einde (en parkeren)
Om 12.30 uur staan de kinderen op u te wachten bij de leerkracht op het terrein van de
hockeyvelden. Dan dus wel graag eventjes parkeren zodat we uw kind veilig aan u mee kunnen
geven.
VSO/BSO
Gaat uw kind op vrijdag 22 april naar de VSO of BSO? Laat het op tijd aan Humankind weten
wanneer u uw kind(eren) zelf brengt en/of ophaalt naar en van de hockeyvelden van MHC Goirle.
Gaan de kinderen gewoon naar VSO/BSO, dan regelt de Bron het vervoer naar MHC en terug naar
de opvang.
Het kan niet anders dan dat we er met z’n allen een gezellige, sportieve en zonnige dag van
gaan maken! Wij hebben er in ieder geval zin in!
Schoolreisje: praktische info
Het schoolreisje komt steeds dichterbij! Daarom hierbij wat praktische info.
• 12 mei om 10:00 uur verwachten we de kinderen en de hulpouders in de klas.
• Geef uw kind het oranje T-shirt van de Bron aan.
• De bussen vertrekken om 10:15 uur. Leuk als de kinderen worden uitgezwaaid.
• Om 17:00 uur verwachten we weer terug te zijn. Mocht dit anders lopen houden we u via de
schoolapp op de hoogte.
• Geef uw kind voldoende eten en drinken mee maar houd er rekening mee dat de kinderen hun
tas zelf moeten dragen.
• Geeft u uw kind snoepjes mee? Geef dan voldoende mee om uw kind te laten uitdelen in het
groepje.
• Kijk eventjes naar de weersvoorspelling. Zonnig? Smeer uw
kind in en geef evt. een klein flesje zonnebrand mee. Koud?
Kleed uw kind warm aan! Regen? Geef regenkleding mee.
• Geef uw kind goede schoenen aan, waar hij/zij de hele dag op
kan lopen. Dus geen slippers/sandalen!
• Laat uw kind geen geld en telefoon meenemen. Dit kan alleen
maar kwijtraken en de kinderen mogen toch niets kopen.
• Heeft uw kind een abonnement waar we gebruik van mogen
maken? Geef het abonnement op maandag 9 mei alvast aan
de leerkracht. U krijgt deze op vrijdag weer terug!
Bron-shirts (bericht van OV)
Is jouw kind uit zijn of haar Bron-shirt gegroeid? Geef dan het shirt gewassen met je kind mee naar
school. Bij Corine in 't Veld kan je kind het shirt ruilen tegen een grotere maat. De Oudervereniging
(OV) heeft hiervoor onlangs in alle maten een aantal extra shirts aangeschaft. De Bron-shirts hoeven
dan ook niet aan het eind van het schooljaar ingeleverd te worden. Het shirt wat de kinderen nu thuis
hebben, houden ze in bruikleen totdat het te klein is geworden of totdat ze van school gaan. Mocht
het Bron-shirt kwijt zijn geraakt, zal er een vergoeding van € 10,- in rekening gebracht worden. Als
je vragen hierover hebt, mail dan de OV op ov.debron@edu-ley.nl.
Inschrijven voor het Jeugdvakantiewerk tot 1 mei met korting! (door JVW Goirle)
Schrijf je kinderen nu in voor het Jeugdvakantiewerk 2022!
Tot 1 mei betaal je € 28,50 voor 6 dagen plezier, sport en theater. Vanaf 1 mei
kost het € 45,00.
Het Jeugdvakantiewerk 2022 is van maandag 22 tot en met zaterdag 27
augustus. Dat is de voorlaatste week van de zomervakantie.
Meer informatie over het JVW vind je op onze site www.jvwgoirle.nl.
Je kan dan ook direct inschrijven en betalen via iDeal.
Tot in augustus!
Jeugdvakantiewerk Goirle

POVO-013
Op de website van POVO-013 staat een overzicht “Open avonden en open dagen”.
Deze open avonden en open dagen zijn speciaal bedoeld voor de leerlingen van
groep 7 en hun ouders. Wil je meer weten, klik dan op deze link.
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 13 mei 2022. Kopij aanleveren uiterlijk
woensdag 11 mei 2022 via debron@edu-ley.nl.
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Agenda
Eerstvolgende vrije dag
Vrijdag 15 april school uit om 12.30 uur i.v.m. Goede Vrijdag.
Maandag 18 april: 2e Paasdag.
Spettershow
Vrijdag 3 juni door de groepen 3 en 6.
OV-vergadering
maandag 16 mei. Datum is gewijzigd!
Onderwerpen: start planning afscheid groep 8.
MR-vergadering
Maandag 23 mei.
GMR-vergadering
Niet bekend.
Weeknieuws
Zie homepage van de Bron: https://debron-goirle.nl/.

