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Op naar de laatste schoolweek! 
Einde schooljaar is een mooi moment om terug te kijken en ook alvast vooruit te kijken. Tijdens de 
studiedag van afgelopen dinsdag hebben daarom alle leerteams hun resultaten van afgelopen jaar 
gepresenteerd en vooruitgekeken naar volgend schooljaar. Een greep uit de leerteams: 
Leerteam Taal: Close Reading succesvol geïmplementeerd, positief effect op resultaten begrijpend 
lezen, volgend schooljaar meer aandacht aan voorlezen en zelf lezen. Zo gaan we ook standaard 
iedere dag tijdens de fruitpauze voorlezen zodat buitenspelen ook echt spelen kan zijn (en er niet 
tussendoor gedronken of gegeten moet worden). 
Leerteam Rekenen: we hebben een diepere analyse gemaakt die ons inzicht geeft in welke 
onderwerpen we op een andere of aanvullende manier kunnen aanbieden en welk extra materiaal 
daarvoor nodig is. Dat gaan we komend schooljaar dan ook aanschaffen. 
Leerteam SEO: volgend schooljaar gaan we meer en anders tijd besteden aan de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de kinderen (o.a. omgang met elkaar). Dit jaar hebben we nagedacht over een 
eigen leerlijn voor de Bron. We worden hierin volgend jaar bijgestaan door een expert van buiten. 
Leerteam Groei!: er is een doorgaande lijn ontwikkeld in het beoordelen van competenties en we 
hebben als pilot het ouderportaal in de bovenbouw opengezet. Volgend jaar bouwen we weer verder 
aan onze portfolio. 
’s Middags hebben we de resultaten van de eind-cito’s geanalyseerd. En vervolgens heeft de warme 
groepsoverdracht tussen de huidige leerkrachten en de nieuwe leerkrachten plaatsgevonden. 
En in die laatste schoolweek… 
… is het inloopweek; ouders zijn iedere ochtend welkom tussen 8:20 uur en 8:30 uur; 
… voert groep 8 de eindmusical op; 
… gaan we poetsen, opruimen en meubels verhuizen; 
… nemen we met z’n allen afscheid van groep 8 en 
… zijn ouders op de laatste schooldag vanaf 12:15 uur welkom in de klas om afscheid van het 
schooljaar te nemen. 
Voor nu een fijn weekend gewenst! Groeten, Corinne 

 
Wil jij als ouder meedenken met de school? 

Grijp dan nu je kans! Sabine gaat na 3 jaar onze MR verlaten. Dit betekent niet dat alleen haar plek 
vrij is gekomen, maar er nu ruimte is voor twee ouder(s) die graag met de school meedenken 
namens de oudergeleding. Dit in verband met de uitbreiding van de MR.  
We hebben het 5 keer per jaar over wat er speelt, waar en hoe we dingen aan kunnen pakken, 
maken samen beslissingen en zetten we waardevolle dingen op voor kind, ouders en de school. Wil 
jij hier mee invulling aan geven? Laat dan van je horen! Dit kan via mr.debron@edu-ley.nl 

 
Op de afgelopen vergadering van 23 mei stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: Cito 
opbrengsten, IEP, verkiezingen, klankbordgroepen voor ouders, groen schoolplein, NPO-plan, PR, 
werkdrukgelden, formatie en ICT. De volgende vergadering is volgend schooljaar op 19 
oktober.  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  
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Lustrum: de Bron wordt 35 jaar! (herhaald bericht) 
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.) 
 
Bericht van Bibliotheek Midden-Brabant 
Zomerlezen 
Bijna vakantie: zo maak je zomerlezen leuk. Voor sommige kinderen 
is er niets leuker dan lekker lezen in de zomervakantie. Anderen zijn 
blij als ze eindeloos buiten kunnen spelen, zwemmen of gamen.  
Voor meer informatie en tips zie link of check de bijlage. 
Knetter Kinderboekenfestival 
Graag brengt de bibliotheek het Knetter Kinderboekenfestival in de Spoorzone in Tilburg bij jullie 
onder de aandacht. Een festival waarbij leesplezier centraal staat. Hoe waardevol is dat bij de start 
van de vakantie! Zie bijlage voor meer info. 
 
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 22 juli 2022. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 
20 juli 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
16 juli 2015 Lex Groep 3 
16 juli 2014 Olivier Groep 4 
16 juli 2014 Sam Groep 4 
18 juli 2011 Sam Groep 6 
19 juli 2017 Jan Groep 1/2 
 
Bijlagen 

• Zomerlezen 

• Knetter Kinderboekenfestival 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 22 juli: school uit om 12.30 uur. 
Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september: zomervakantie. 
Spettershow 
Volgend schooljaar 
OV-vergadering 
Volgend schooljaar 
MR-vergadering 
Volgend schooljaar 
GMR-vergadering 
Volgend schooljaar 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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