
 

 

Nieuwsbrief  
Nummer 18, 17 juni 2022 
 
Vandaag studiedag 
Terwijl jullie waarschijnlijk lekker aan het genieten zijn van een vrije dag en het mooie weer of 
misschien wel moeten bijkomen van de A4daagse, zijn wij hard aan het werk. Onder begeleiding 
van Edux werken we vandaag weer verder aan Close Reading: hiermee zorgen we ervoor dat de 
kinderen van de Bron beter en makkelijker begrijpend gaan lezen. We zien dit jaar al meer groei op 
dat onderdeel nu we Close Reading hebben ingezet. Dus het werkt! Vanmiddag gaan we het hebben 
over volgend schooljaar en hoe we daarin als team gaan samenwerken. Samenwerken is immers 
een van onze speerpunten dus geven wij onze leerlingen daarin graag het goede voorbeeld. 
Voor nu een fijn warm weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 
Avondvierdaagse: ijsjes-teleurstelling 
Vanochtend hoorden wij dat er gisteren onvoldoende ijsjes waren om uit te delen. 
Dat leverde natuurlijk wat beteuterde gezichten op. We vinden dit heel jammer. 
Omdat de traktaties centraal zijn geregeld, wordt er nu uitgezocht wat er fout is 
gegaan. Heeft de leverancier te weinig ijsjes geleverd? Of zijn er door andere 
scholen ijsjes uitgedeeld aan andere mensen dan de basisschoolleerlingen? We 
kunnen het niet meer terugdraaien helaas. Toch vinden het wel belangrijk om te 
achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. 
 

Spettershow 
Vrijdag 24 juni is er weer een spettershow! Deze spettershow is om 14.00 uur voor de 
groepen 4 en 8. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken: papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s, tantes, etc. Tot dan! 

 
 
Corona 
We hadden zo gehoopt dat we dit onderwerp niet meer in de nieuwsbrief hoefde te vermelden, maar 
helaas... Het aantal COVID besmettingen neemt weer toe. Ook op de Bron.  
Zelftesten 
De overheid adviseert nog steeds om thuis te testen bij klachten. Daarom hebben wij de kinderen 
gisteren allemaal twee zelftesten mee naar huis gegeven. Zo hebt u altijd de mogelijkheid om te 
testen. Mocht uw kind positief zijn, dan blijft hij/zij natuurlijk een tijdje thuis. Geeft u bij het ziekmelden 
even aan wanneer het om een Corona-besmetting gaat? 
Lockdown? 
Mocht er toch weer een Coronagolf komen in het najaar, dan zijn de plannen van de overheid om 
scholen niet volledig te sluiten maar in het ergste scenario een deel van de kinderen naar school te 
laten gaan. Of dit ook zo daadwerkelijk wordt uitgevoerd, weten we natuurlijk niet. Maar dit is de 
informatie die wij op dit moment hebben. 
 
  



 

 

Zomertraining ‘Met plezier naar school’ 
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een 
grote stap. Vooral voor kinderen die zich op de basisschool niet prettig voelden omdat 
ze geen vriendjes konden maken, zich alleen voelden of gepest werden. Meer informatie 
over de training 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 1 juli 2022. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 
29 juni 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
18 juni 2014 Thijmen Groep 4 
18 juni 2012 Hugo Groep 6 
21 juni 2010 Sep Groep 8 
21 juni 2014 Elayza Groep 4 
21 juni 2015 Emina Groep 3 
22 juni 2012 Kayleigh Groep 6 
22 juni 2014 Oliwier Groep 4 
23 juni 2014 Milan Groep 4 
23 juni 2016 Nena Groep 1/2 
25 juni 2010 Joey Groep 7 
25 juni 2010 Luuk Groep 7 
27 juni 2017 Elijah Groep 1/2 
28 juni 2011 Lieve Groep 7 
28 juni 2010 Marijn Groep 7 
29 juni 2015 Ahmad Groep 3 
29 juni 2014 Jasper Groep 4 
 
Bijlage 

• Zomertraining ‘Met plezier naar school’ 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 12 juli: studiedag. 
Vrijdag 22 juli: school uit om 12.30 uur (start zomervakantie). 
Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september: zomervakantie. 
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 om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Niet bekend. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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