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Wat werken de kinderen hard! 
Op dit moment wordt er in de groepen 3 t/m 7 hard gewerkt door de kinderen: deze weken zijn nl. 
de Cito-toetsen weer aan de beurt. De kinderen mogen laten zien wat ze allemaal kunnen. De eerste 
resultaten voor begrijpend lezen zien er goed uit. Ik heb u al vaker verteld over Close Reading op 
de Bron. En nu geven dus ook de toetsresultaten aan dat deze methodiek de kinderen helpt: zo zijn 
de kinderen in de bovenbouw erg hard gegroeid, veel harder dan het landelijk gemiddelde. 
Superknap! Wilt u meer weten over wat dat begrijpend lezen nu is? Lees de bijlage De 7 pijlers van 
onderwijs in begrijpend lezen. 
Ook groep 8 werkt hard. Niet alleen aan de musical en het decor. Vanochtend zag ik ze weer muisstil 
rekensommen maken. Knap hoor, in deze laatste weken! 

En onze kleuters, die werken altijd hard      . 

Fijn weekend gewenst! 
Groeten, Corinne 
 

Laatste schoolweek 
Ja, het is al weer bijna zo ver: de laatste schooldag komt er aan. Even 
wat praktische informatie: 
Het afscheidsmomentje is op vrijdagmiddag 22 juli om 12:15 uur in 
de klas van uw kind. De leerkrachten zullen nog wel e.e.a. afstemmen 
met de klassenouders hierover.  
Groep 8 heeft natuurlijk een eigen afscheid die ochtend. Ook zullen 
zij de hele school op ijsjes trakteren. 

Tijdens de laatste schoolweek is het inloopweek. Dus iedere ochtend zijn ouders welkom in de 
school. Mocht u vrijdagmiddag niet kunnen en toch even de juf of meester gedag willen zeggen, kom 
dan gerust even binnen voor schooltijd van maandag t/m vrijdag. 
In groep 5 is er al eerder, nl. 13 juli, een afscheidsmomentje omdat juf Mirian in de laatste schoolweek 
naar Rome fietst. Ouders worden door de leerkrachten verder geinformeerd. 

 
Lustrum: de Bron wordt 35 jaar! 
In augustus bestaat de Bron 35 jaar. Dat vieren we in de 2e 
schoolweek van het nieuwe schooljaar. We willen er nog niet 
te veel over verklappen. De werkgroep heeft al veel leuke 
activiteiten bedacht voor die week. Een daarvan is een 
vossenjacht in de buurt.  
Hulpouders gezocht 
Daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken! Dus kunt u 
donderdagochtend 15 september meehelpen, geef u dan zo 
snel mogelijk op! Dat kunt u doen door een mailtje te sturen 
naar marloes.hessels@edu-ley.nl.  
(Mocht het die dag heel slecht weer zijn dan wijken we wellicht uit naar vrijdag 16 september.) 
Optreden kinderen 15 september 
Donderdagmiddag geven de kinderen vanaf 13:30 uur een optreden. Alle ouders zijn van harte 
welkom om te komen kijken! We vertellen u het nu alvast zodat u daar rekening mee kunt houden in 
uw agenda. 
 

Bron shirts 
Zoals al eerder vermeld in nieuwbrief 15 hoeven de Bron-shirts einde schooljaar niet 
ingeleverd te worden. De uitzondering hierop is natuurlijk groep 8. Alleen groep 8 
levert dus einde schooljaar het Bron-shirt in. De overige groepen laten hun shirt thuis. 
Wanneer een shirt te klein is geworden, kan dat geruild worden in het nieuwe 
schooljaar. 
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Afsluitende spettershow  
De afsluitende spettershow is vrijdag 15 juli om 8:30 uur in de Haspel. We 
verwachten de kinderen ’s ochtends in de Haspel (en dus niet eerst op school). 
De deuren gaan ook bij de Haspel om 8:20 uur open. De VSO zorgt dat die 
kinderen naar de Haspel worden gebracht. 
De leerkrachten staan hun groep op te wachten bij de tribunes/banken/matten. 
Daar is voor de kinderen een plekje gereserveerd. Vanaf dan zijn de 
leerkrachten verantwoordelijk voor uw kind(eren). Het is de bedoeling dat de 
kinderen dan ook op hun plekje blijven zitten en niet gaan rondlopen. Natuurlijk 
kunt u blijven kijken, graag zelfs! Neemt u dan plaats op de boven tribunes? 
We hopen dat u allemaal komt kijken! De show duurt tot maximaal 10:30 uur. 
Daarna gaan de kinderen samen met de leerkracht terug naar school. 
 
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 juli 2022. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 
8 juli 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
3 juli 2015 Ines Groep 1/2 
5 juli 2009 Sten Groep 8 
6 juli 2010 Sabien Groep 8 
6 juli 2017 Jaxx Groep 1/2 
8 juli 2016 Eline Groep 1/2 
10 juli 2015 Morris Groep 1/2 
10 juli 2017 Ivy Groep 1/2 
11 juli 2017 Noa Groep 1/2 
11 juli 2013 Merijn Groep 5 
15 juli 2010 Jenthe Groep 8 
15 juli 2013 Jill Groep 4 
 
 
Bijlagen 
• De 7 pijlers van onderwijs in begrijpend lezen. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 12 juli: studiedag. 
Vrijdag 22 juli:. School uit om 12.30 uur. 
Vrijdag 25 juli t/m vrijdag 2 september: zomervakantie. 
Afsluitende spettershow 
Vrijdag 15 juli door alle groepen in de Haspel. 
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 
Volgend schooljaar. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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