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De vakantie zit er weer op! 
Na het weekend gaan we van start. We hopen natuurlijk dat iedereen een hele fijne vakantie heeft 
gehad. Het wordt een bijzonder jaar: we vieren dat de Bron vorige maand 35 jaar bestond. In de 
tweede schoolweek staan er allerlei leuke activiteiten op het programma. We hebben er nu al zin in! 
Natuurlijk hebben in de vakantie de juffen en meneren wederom niet stilgezeten: klassen zijn 
opnieuw ingericht. Er is nieuw meubilair voor de groepen 3 t/m 6. En meneer Ronald heeft volop 
geklust: likje verf hier en daar en hij heeft prachtige speelhuisjes voor de groepen 3 getimmerd. 
Gisteren hadden we met het hele team onze eerste studiedag waarin we de laatste puntjes op de i 
hebben gezet over hoe we het jaar gaan beginnen, welke afspraken en regels er gelden op de Bron, 
dat we ons verder gaan ontwikkelen als opleidingsschool en dat we gaan werken met spelcoaches 
op het speelplein. U hoort daar later uiteraard nog meer over. Ook hebben we als team gezellig tijd 
met elkaar doorgebracht en leerden we onze nieuwe collega’s wat beter kennen. We kunnen er als 
team maandag dan ook weer vol tegen aan! 
Nog een fijn weekend en tot maandag! Groeten, Corinne 

 
 
Praktische zaken 
Eerste schooldag 
Wij verwachten maandag iedereen om 8:20 uur op het speelplein beneden. Daar zullen we het jaar 
samen openen. 
Inloopweek 
De hele eerste schoolweek is het inloopweek. U bent van harte welkom om tussen 8:20 uur en 8:30 
uur een kijkje in de klas van uw kind(eren) te nemen.  
 



 

 

Foto’s huiswerkopdracht 
Wat hebben we veel leuke foto’s mogen ontvangen! Dat hebt u op Instagram en Facebook allemaal 
kunnen zien1. Mocht u nog geen foto hebben ingestuurd, dan kan dat alsnog. Maar stuur dan de foto 
a.u.b. direct naar de eigen leerkracht. De foto’s gaan gebruikt worden in de taalles. En krijgen 
uiteindelijk allemaal een mooi plekje in de school. 
Hulpouders gezocht 
Voor de vossenjacht kunnen we uw hulp nog steeds goed gebruiken. Het zou jammer zijn als deze 
niet door kan gaan! Dus kunt u donderdagochtend 15 september meehelpen, geeft u zich 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.) 
Gym 
De eerste week zijn er nog geen gymlessen. De groepen 3 t/m 5 gymmen vanaf de 2e schoolweek 
op maandag, de bovenbouw (6 t/m 8) op vrijdag. Vergeet dus vanaf dan niet de gymkleding en 
(passende) gymschoenen mee te geven. Denk ook aan het vastbinden van lange haren in een staart 
en het niet dragen van sieraden. Juf Angie maakt hierover duidelijke afspraken met de kinderen. 
Douchen 
Op scholen en sportclubs steeds meer onderwerp van gesprek. Wij bieden alle kinderen de 
gelegenheid om (gescheiden) te douchen. Willen ze dat niet, dan respecteren we dat. Maar opfrissen 
is verplicht: kinderen nemen een washandje mee om gezicht, handen, oksels en voeten te wassen 
als ze na de gymles nog naar school gaan. Dit vanuit hygiëne-oogpunt. Want het is voor 
medeleerlingen én leerkrachten echt geen pretje om na de gym tussen de zwetende oksels in de 
klas te zitten… 
Informatieavonden 
Groepen 1 t/m 3 
Op woensdag 14 september is er voor de groepen 1/2 en voor de groepen 3 een informatieavond. 
Groep 1/2 start om 19:00 uur, groep 3 om 20:00 uur. 
Groepen 7 en 8 
Voor de groepen 7 en 8 wordt er een aparte avond georganiseerd over de vervolgstap naar het 
voortgezet onderwijs. U wordt nog geinformeerd over de datum. 
Alle groepen 
Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een informatiepakket waarin het reilen en 
zeilen in het betreffende leerjaar wordt toegelicht. Ook de algemene Bron-informatie zal daarin 
gedeeld worden. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.  
 
Wil jij als ouder meedenken met de school? (Herhaald bericht) 
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 
 

Geen rommel in je trommel 
Bijgaand ontvangen jullie een flyer van de Gemeente Goirle: Geen 
rommel in je trommel. Gezond eten en drinken mee naar school. Wat is 
het fijn als je kind goed in zijn vel zit, op school goed kan opletten en veel 
energie heeft. Met de tips in bijgaande flyer gaat dat lukken. Want als je 
gezond eet en drinkt, voel je je fit, heb je meer energie en kun je beter 
opletten. Daarom zeggen wij: Geen rommel in de trommel! Voor alle ins 
en outs: zie bijgaande flyer. 

 
Back to school: bericht van de GGD in het kader van Corona 
De scholen gaan op 5 september weer van start! Gelukkig nemen de coronabesmettingen op dit 
moment af. Graag praten we jullie bij over de huidige basisregels en adviezen, zodat iedereen 
gezond en veilig naar school kan gaan. 

 
1 Alle foto’s waarvoor expliciet toestemming is gegeven zijn (of worden dit weekend nog) op social media geplaatst. 
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Zelftesten bij klachten 
(Zelf)testen bij klachten is één van de maatregelen die nog geldt. Bij een positief testresultaat hoeft 
geen bevestigingstest meer te worden gepland bij de GGD. Na een positieve (zelf)test blijft het 
advies om in isolatie te gaan. Er geldt een isolatieduur van 5 dagen, mits 24 uur klachtenvrij (geen 
koorts, hoesten, keelpijn of neusverkoudheid).  
Huisgenoten niet in quarantaine 
Voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon is het niet nodig om zonder klachten 
te testen en geldt geen quarantaineadvies. Voor hen geldt wel het advies om te testen bij klachten 
en contact met kwetsbaren te vermijden gedurende 10 dagen. 
Aandacht voor basisregels 

• Het blijft belangrijk om de basisregels op te volgen. Onder de basisregels wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en doe een (zelf)test. Ook als je gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes 
Uitdelen zelftesten 
In de eerste schoolweek krijgen alle kinderen weer gratis zelftesten mee naar huis. 
 
Webinars GGD 
De GGD start vanaf september weer met verschillende gratis Webinars, Wellicht voor u als ouder 
interessant. Het gaat o.a. over: ‘Mijn puber heeft (g)een ruggengraat, en nu?’ Er volgt ook een 
Webinar ‘Alle ballen in de lucht! Hoe dan?’ Heeft u interesse in één van de Webinars? Klik dan op 
deze link. 
 
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 16 september 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 14 september 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Geen rommel in je trommel 

• Flyer Webinar Mijn puber heeft (g)een ruggengraat en nu? 
 
Verjaardagen 
Deze staan op de volgende pagina. 
 

 
  

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 7 oktober: studiedag 
Spettershow 
Data nog niet definitief, volgt z.s.m. 
OV-vergadering 
Data nog niet definitief, volgt z.s.m. 
MR-vergadering 
Data nog niet definitief, volgt z.s.m. 
GMR-vergadering 
Data nog niet definitief, volgt z.s.m. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron: https://debron-goirle.nl/. 
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Verjaardagen juli 
 
23 juli 2014 Vince Groep 5 
23 juli 2012 Lotte Groep 7 
28 juli 2012 Ivo Groep 7 
28 juli 2012 Teun Groep 7 
31 juli 2012 Chloé Groep 7 
 
 

Verjaardagen augustus 
 
1 augustus 2014 Fien Groep 5 
2 augustus 2014 Dylann Groep 4 
5 augustus 2012 Levi Groep 7 
6 augustus 2015 Isa Groep 4 
7 augustus 2015 Ryder Groep 5 
7 augustus 2014 Bram Groep 4 
8 augustus 2014 Maxim Groep 5 
15 augustus 2016 Tommy Groep 3 
16 augustus 2013 Noud Groep 6 
16 augustus 2017 Kiki Groep 1/2 
17 augustus 2015 Evy Groep 4 
17 augustus 2015 Tygo Groep 3 
19 augustus 2016 Vince Groep 3 
19 augustus 2011 Lex Groep 8 
19 augustus 2017 Alpay Groep 1/2 
22 augustus 2011 Senna Groep 8 
22 augustus 2011 Sophia Groep 8 
22 augustus 2012 Koen Groep 7 
23 augustus 2016 Emir Groep 3 
24 augustus 2011 Tijs Groep 7 
24 augustus 2017 Ruben Groep 1/2 
25 augustus 2017 Mason Groep 1/2 
26 augustus 2015 Sem Groep 4 
29 augustus 2012 Ries Groep 7 
30 augustus 2014 Lana Groep 5 
31 augustus 2015 Trayven Groep 4 
 
 

Verjaardagen september 
 
1 september 2010 Stan Groep 8 
1 september 2017 Floor Groep 1/2 
 


