
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 16, 13 mei 2022 
 
Het laatste kwart is ingegaan 
Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad. En kunnen we er het laatste kwart van het 
schooljaar weer volop tegenaan. Gisteren hebben we samen in ieder geval ook veel energie 
opgedaan: het was een topdag in de Efteling! Zoveel vrolijke en enthousiaste gezichten en het weer 
zat ook nog eens mee. Ook hier nogmaals dank aan alle ouders die hebben meegeholpen met de 
organisatie en begeleiding. 
Voor nu een fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Inschrijven broertje/zusje 
Oproep aan alle ouders wiens kind(eren) komend schooljaar 4 worden om 
in te schrijven. Wij zijn namelijk druk bezig met de formatie en dan is het 
van belang om te weten hoeveel kleutergroepen er volgend schooljaar 
komen. U kunt de inschrijfformulieren via deze link downloaden. U kunt ook 
een setje bij Ronald vragen en meenemen. 
 

Spettershow 
Vrijdag 3 juni is er weer een spettershow! Deze spettershow is 
om 14.00 uur voor de groepen 3 en 6. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
tantes, etc. Tot dan! 

 
Boschkensmiddag: het mag weer! 
Op vrijdagmiddag 10 juni vieren we onze jaarlijkse Boschkensmiddag! Van 15.00 uur tot 17.00 uur 
zijn er verschillende festiviteiten op en rond het schoolplein. Wij nodigen jullie uit om gezellig mee te 
komen feesten! Er is een springkussen, er zijn spelletjes, je kunt je laten schminken, glittertattoos, 
en nog veel meer. Kortom: één groot feest! 
 
Bron-shirts (bericht van OV) (herhaald bericht) 
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) (herhaald 
bericht) 

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 
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Night University 2022 Junior 
Op donderdag 19 mei van 18.00-20.00 uur is de universiteit van Tilburg geopend 
voor iedereen! En speciaal voor kinderen zijn er leuke activiteiten waardoor je 
kennismaakt met wetenschap en de universiteit. Er worden ook diverse colleges 
gehouden speciaal voor kinderen. Nieuwsgierig geworden? Zie bijgaande flyer. 

 
Zaterdagmiddag 21 mei bedankt Goirle Ireen Wüst 
Samen met BrabantSport zorgt de gemeente vanaf 14.00 uur voor een 
feestelijk programma op twee locaties. Een sportevenement bij het 
sportpark voor kinderen en een huldiging op het Kloosterplein. We 
huldigen Ireen Wüst voor haar uitzonderlijke prestaties. Ireen vindt het 
belangrijk dat kinderen sporten en stimuleert dit door aandacht te vragen 
voor sport. De Jeugdgemeenteraad adviseerde de gemeente om de 
huldiging “niet alleen voor grote mensen te houden”. Hiermee ging de 
gemeente samen met BrabantSport aan de slag. De uitkomst? Een 
sportief evenement voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar op het terrein 
van voetbalvereniging GSBW (Wim Rotherlaan 8). Het programma start 
met een gezamenlijke warming- up om 14.00 uur. Daarna komt Ireen voor 
de opening. Het sportevenement duurt tot ongeveer 16:30 uur. 
Aanmelden is voor kinderen verplicht en kan vanaf 9 mei via 
www.goirle.nl/ireen. Hierbij geldt, wees er snel bij, want vol = vol.  
 
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 3 juni 2022. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 
1 juni 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
14 mei 2011 Pelle Groep 7 
14 mei 2010 Fiene Groep 8 
15 mei 2011 Ize Groep 7 
16 mei 2010 Mathijs Groep 8 
17 mei 2013 Abel Groep 4 
19 mei 2015 Emmeli Groep 3 
21 mei 2015 Milly Groep 3 
21 mei 2012 Arzu Groep 6 
23 mei 2015 Lynn Groep 3 
24 mei 2012 Puck Groep 6 
24 mei 2015 Noàh Groep 3 
25 mei 2011 Mirle Groep 7 
31 mei 2012 Mick Groep 6 
1 juni 2012 Eva Groep 6 
1 juni 2017 Ezra Groep 1/2 
1 juni 2015 Ruben Groep 3 
2 juni 2017 Day Groep 1/2 
3 juni 2012 Junior Groep 6 
 
Bijlagen 

• Flyer Night University 2022 Junior 

 
Agenda staat op de volgende pagina. 
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Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Donderdag 26 mei: Hemelvaart. 
Vrijdag 27 mei: dag na Hemelvaart. 
Spettershow 
Vrijdag 3 juni door de groepen 3 en 6, aanvang 14:00 in de speelkuil van Humankind. 
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 website van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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