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Wat een feest!!! 
Het 35-jarig bestaan van de Bron is niet ongeziens voorbij gegaan. In de vakanties hebben de 
kinderen op heel veel plekken in de wereld laten zien dat we een feestje vierden. En deze week 
hebben we het lustrum samen gevierd. Iedere dag heetten er twee echte lakeien alle kinderen 
welkom. Dat leverde een glimlach op vele gezichten op. We openden op maandag met een 
toneelstuk door het team: het boek van Klaas Vaak was uit elkaar gevallen en dus liepen alle 
sprookjes door elkaar. Maar natuurlijk: eind goed, al goed! De kinderen kregen een echte schrijfveer 
om hun eigen sprookje te schrijven. Dinsdag speelden we sprookjes-bingo en kwam Sneeuwwitje 
aan iedereen een appeltje geven. Woensdag kwamen veel kinderen verkleed als sprookjesfiguur 
naar school. En kwam Roodkapje koekjes uitdelen. Donderdag was de grote feestdag: vossenjacht, 
schminken, samen frietjes eten op school en een spetterend optreden van alle groepen. En vandaag 
hebben we de feestweek afgesloten met een springkussen en een sprookjesdisco. Dankjewel 
lustrumcommissie, hulpouders, de lakeien Ben en Fran, De Braacken voor de appeltjes, Griffel 
Gracht Vermaak voor de aankleding van ons podium, de scholieren van Campus013 en 
schminkjuffrouw Nicole voor de mooie gezichtjes en Brabant Sport en Spel Verhuur voor het 
springkussen: jullie hebben gezorgd voor een sprookjesachtige week om niet snel te vergeten! 

 
Fijn weekend! Groeten, Corinne 
 
Informatie dit schooljaar 
Vandaag ontvangt u via de mail informatie over het leerjaar van uw kind(eren) en algemene 
informatie over de Bron. Dit als vervanging van de informatieavonden. De groepen 1, 2 en 3 hebben 
zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief afgelopen woensdag wel een informatieavond op 
school gehad. Voor de groepen 7 en 8 volgt er nog een informatieavond over het voortgezet 
onderwijs. Hebt u vragen n.a.v. de toegestuurde informatie, stel ze aan de leerkracht. 
 
Klassenouder gezocht 
Net als vorig jaar zoekt de OV 2 klassenouders per klas. In sommige 
klassen gaan de klassenouders van vorig jaar door, maar in een aantal 
klassen was er maar 1 klassenouder of is de klassenouder van vorig jaar 
gestopt. Vind je het leuk om het komende jaar de verbindende schakel 
te zijn tussen de leerkracht van je kind en de andere ouders van de klas? 
Meld je dan aan bij de leerkracht van je kind. Voor uitgebreide informatie 
zie bijgevoegde brief. 
Overblijfhulp gezocht voor groep 1/2 
Om een oogje in het zeil te houden tijdens de lunch zoeken we in de 
groepen 1/2 ook nog hulpouders. Meld je aan bij de leerkracht. 
Kriebelouders gezocht 
Ook zijn we dit schooljaar weer op zoek naar kriebelouders. Wie wil er dit 
schooljaar in de klas van je eigen kind komen kriebelen? Gelukkig hebben 
we er al een paar maar we zijn nog niet compleet. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar corine.intveld@edu-ley.nl. Alvast bedankt! 
 
Bericht van de GGD 
Online Ouderbijeenkomst over Scheiden. Over hoe kinderen een scheiding beleven. De 
onlinebijeenkomst is op dinsdag 20 september a.s. en start om 19.00 uur. Heeft u interesse dan kunt 
u zich (anoniem) aanmelden via www.ouderbijenkomsten.nl. In de bijlage vindt meer informatie. 

mailto:corine.intveld@edu-ley.nl
http://www.ouderbijenkomsten.nl/


Bericht van de Bibliotheek Midden-Brabant 
De week van het zilverbrein, samen op pad! In het kader van Wereld Alzheimer Dag 
op 21 september presenteert Dementie vriendelijk Goirle samen met Dorpsteam Goirle 
en de Bibliotheek Goirle een activiteitenweek waarbij we proberen nog meer aandacht 
te vragen voor Dementie en meer bewustzijn te creëren bij onze inwoners. Voor meer 
informatie zie bijlage. 

 
Henk Elands Minipuptoernooi Groep 1-4 
Op woensdagmiddag 12 oktober 2022 is het zover: de 37e editie van het 
minipuptoernooi! Zit je in groep 1 tot en met 4, heb je nog geen plannen voor 
die middag wil je samen met klas- of groepsgenootjes een lekker potje 
voetballen? Geef je dan snel op! Kinderen uit de groepen 1 en 2 spelen 4 
tegen 4 en kinderen uit de groepen 3 en 4 spelen het spelletje met 6 tegen 
6 spelers. Belangrijk om te weten; elk team heeft een begeleider/ coach 
nodig. Mocht je mee willen doen en/ of heb je een coach voor je team; geef 
je dan op door op de volgende link https://forms.office.com/r/CE8dAsFeVu 
te klikken en het inschrijfformulier in te vullen. Hierbij is het de bedoeling dat 
elke leerling apart en door eigen ouder/ verzorger wordt ingeschreven. De 
inschrijvingsperiode loopt tot en met zondag 25 september.  
 
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 30 september 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 28 september 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 
• Klassenouder gezocht! 
• Online Ouderbijeenkomst 
• Vouwflyer Zilverbrein 2022 
 
Verjaardagen 
Deze staan op de volgende pagina. 
  

Agenda 
Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 7 oktober: studiedag Edu-Ley. 
Spettershow 
Vrijdag 11 november om 8.30 uur in de Haspel. 
OV-vergadering 
Dinsdag 4 oktober om 20.00 uur. 
MR-vergadering 
Woensdag 19 oktober om 19:30 uur. 
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 
 
6 september  Fiene Groep 4 
9 september  Roberto Groep 8 
9 september  Livay Groep 5 
9 september  Chloey Groep 7 
9 september  Maira Groep 5 
10 september  Lucenzo Groep 7 
12 september  Xario Groep 1/2 
12 september  Willem Groep 1/2 
14 september  Chenoveva Groep 5 
16 september  Fien Groep 3 
20 september  Jeavi Groep 8 
20 september`  Ada Groep 3 
21 september  Tim Groep 8 
23 september  Liano Groep 3 
26 september  Davino Groep 7 
26  september  Jess Groep 4 


