
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 17, 3 juni 2022 
 
 
Op dit moment hangen de leerlingen van groep 8 ergens hoog in de lucht… 
Zij hebben de afsluiting van hun kamp bij Outrex! En als het kamp van groep 8 erop zit, voelen we 
allemaal dat het laatste deel van het schooljaar is aangebroken. De komende weken zullen de vele 
musicalliedjes door de school klinken want er gaat natuurlijk druk geoefend worden.  
En ondertussen moeten de groepen 3 t/m 7 nog even aan de slag met de Cito-toetsen. 
En wij bereiden ons verder voor op het nieuwe jaar met de formatie, de jaarbestelling, de 
jaarplanning, etc. Daarom alvast voor u deze data: 
Vrijdag 24 juni zal de nieuwe groepsindeling bekend worden gemaakt.  
Donderdag 30 juni is de doordraaimiddag. 
Voor nu een fijn Pinksterweekend gewenst! Tot dinsdag! 
Groeten, Corinne 
 
Inschrijven broertje/zusje (herhaald bericht) 
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. 
 

 
Boschkensmiddag: het mag weer! (herhaald bericht) 
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 
laten zetten en nog veel meer. Kortom: één groot feest! Entree en deelname zijn gratis.  
Om misverstanden te voorkomen: deze middag wordt buiten schooltijd georganiseerd. Wij vragen u 
daarom zelf toezicht op uw kind(eren) te houden. Wij zijn immers druk met het begeleiden van de 
festiviteiten. 

https://debron-goirle.nl/documenten/aanmelden-nieuwe-leerling


 

 

Bericht van de MR 
Op de afgelopen vergadering van 23 mei stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: 
formatie, verkeersveiligheid, NPO-plan, communicatie, MR verkiezingen, ARBO RI&E, OV en wat 
speelt er in de groepen. Heeft u een goede idee voor de school of heeft u voor ons een vraag? Laat 
het ons weten! Als MR zijn we te bereiken via het volgende mailadres: MR.debron@edu-ley.nl.  
 

Teamnieuws 
Op 16 mei zijn meneer Niels en Laura trotse ouders geworden van Tijn! 
Gefeliciteerd, ook voor grote broer Senn! 
Veel geluk samen! 

 
Avondvierdaagse 
Dit jaar staan alle scholen van Goirle op een gezamenlijk punt om iets lekkers 
uit te delen. Deze uitdeelpost is te herkennen aan bijgesloten poster. We 
starten elke avond tussen 18.00 en 18.30 uur bij wijkcentrum de Wildacker op 
het van Hogendorpplein. De Bronvlag zal daar wapperen dus is het 
verzamelpunt makkelijk te herkennen. 
De starttijd voor de laatste dag krijgt u nog van ons door via de ouderapp. 

 
Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen! 
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, 
bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het 
ook moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van 
Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in 
verschillende leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor meer informatie 
zie bijlage. 

PlanC 
Groot nieuws! De termijn van het PlanC-tarief is verlengd! Heb jij altijd al muzieklessen 
willen volgen? Of danslessen? Of misschien wel musicallessen? Maar is het er nooit van 
gekomen? Voor iedereen die eens wil snuffelen aan cursussen in het Jan van Besouw 
biedt PlanC een kortingstarief op de cursusgelden. Hoe dat werk, vindt u in de bijlage. 
 
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 17 juni 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 15 juni 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
4 juni 2012 Phaedra Groep 6 
5 juni 2016 Berend Groep 1/2 
5 juni 2016 Djaylana Groep 1/2 
9 juni 2014 Deen Groep 4 
10 juni 2010 Djurre Groep 8 
11 juni 2010 Liselotte Groep 8 
13 juni 2015 Joep Groep 3 
14 juni 2010 Finn Groep 8 
14 juni 2012 Lina Groep 6 
16 juni 2016 Jakub Groep 1/2 
16 juni 2015 Lana Groep 3 
17 juni 2013 Suus Groep 5 
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Bijlagen  
• Uitdeelposter Avondvierdaagse  
• Informatie leesplezier  
• Informatie planC  
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag 
Vrijdag 17 juni: studiedag. 
Spettershow 
Vrijdag 24 juni door de groepen 4 en 8, aanvang 14:00 in de speelkuil van Humankind. 
OV-vergadering 
Woensdag 13 juli om 20.00 uur. 
Onderwerpen: afsluiting schooljaar, terugblik schooljaar, stemming en benoeming nieuwe 
secretaris. 
MR-vergadering 
Woensdag 6 juli. 
GMR-vergadering 
Niet bekend. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 

https://debron-goirle.nl/

