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Nieuwe ontwikkeling: het BronLab 
Graag houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op de Bron. Dit schooljaar gaan we 
werken met het BronLab op de vrijdagen. Dit is de term en de plek waar kinderen gaan werken die 
meer uitdaging kunnen gebruiken. Beneden naast groep 6 is op vrijdag een lokaal ingericht voor 
het BronLab. Juf Kris begeleidt daar kinderen bij opdrachten en heeft een inloopspreekuur.  
Mooi om te zien dat het BronLab nu een eigen plek in de school heeft gekregen. En natuurlijk hoort 
daar ook een eigen logo bij: 

 
Fijn weekend! Groeten, Corinne 
 

Week tegen Pesten 
Deze week was het de Week tegen Pesten met als thema “Grapje! Moet 
toch kunnen?!”. 
In alle klassen is aandacht besteed aan het thema pesten en wat je kan 
doen als er gepest wordt.  Overal kan pestgedrag voorkomen, ook bij 
ons op school. Maar natuurlijk willen we dit dan zo snel mogelijk 
stoppen! En vooral zoveel mogelijk voorkomen. 
Met de kinderen is besproken wat pesten is en wat ze kunnen doen als 
dit gebeurt. Ook de anti-pestcoördinatoren hebben zich in alle klassen 
voorgesteld. Zij kunnen door kinderen, leerkrachten en ook door u als 
ouder ingeschakeld worden bij pestgedrag. Op onze school zijn dit juf 
Marleen (van groep 6) en juf Esther (van groep 4). Mocht u als ouders 
vragen of opmerkingen hebben rondom dit thema kunt ook altijd bij hen 
terecht. 

Samen willen we ervoor zorgen dat de Bron een fijne plek is voor iedereen! 
 
Ouderportaal ParnasSys 
Vorige jaar zijn we gestart met het openzetten van het ouderportaal van ParnasSys. Dit op verzoek 
van ouders zodat zij altijd de toetsgegevens van hun kind(eren) kunnen inzien. We zijn gestart met 
een pilot in de bovenbouw. Helaas is door weinig ouders gebruik gemaakt van het portaal. Toch 
zetten we ook dit jaar het ouderportaal open, nu voor de hele school. Naast toetsgegevens inzien 
kunt u nl. ook de persoonlijke gegevens van u en uw kind inzien en eventuele wijzigingen 
doorgeven. In de bijlage leest u hoe het ouderportaal werkt. 
De ervaringen van dit schooljaar bepalen of we ook 
volgend jaar doorgaan met het ouderportaal. Het is immers 
niet gratis en moet dus wel toegevoegde waarde hebben. 
Alle ouders ontvangen een nieuwe link. Mocht u uw account al geactiveerd hebben, dan kunt u die 
mail als niet verzonden beschouwen. 
 

Scholierenloop heeft 7 goede doelen kunnen helpen  
U hebt het misschien al in de krant gelezen vandaag, of gezien op social 
media: Gelden vûr Helden heeft de opbrengst van de scholierenloop van 
vorig schooljaar verdeeld over meerdere goede doelen. Deze goede doelen 
zijn door de scholen zelf uitgekozen. De goede doelen zijn Taskforce 
Kindermishandeling, Opstapbus Goirle-Riel, D’n Inloop, Stichting Met je 
Hart, carnavalsvereniging Ballefruttersgat, Stichting vv Sinterklaas en 
Jeugdvakantiewerk Goirle. Aan jong en oud is dus gedacht. Dank aan 
iedereen die onze kinderen heeft gesponsord! En natuurlijk aan de 
kinderen zelf die zoveel rondjes hebben gelopen !! 



 

 

Studenten stellen zich voor 
Zoals u inmiddels weet zijn er ieder jaar studenten op de Bron die voor leerkracht, 
leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent aan het studeren zijn. In de bijlage stellen zeven 
studenten zich aan u voor. Sabien, Pleun, Isa, Tanja, Indy, Sanne en Maarten: welkom op de Bron! 
 

Klassenouder gezocht (herhaald bericht) 
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 (herhaald bericht) 
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 (herhaald bericht) 
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 Stichting Edu-Ley 
Stichting Samenwijs, Stichting Edu-Ley en Stichting Boom hebben de intentieverklaring getekend 
om te komen tot een fusie. De onderwijsstichtingen zijn de koepelorganisaties waarvan de school 
van uw kind of kinderen, onderdeel uitmaakt. Voor meer informatie: zie bijlage. 

 
Bericht Jan van Besouw 
In de bijlage vindt u de flyer met de familievoorstellingen van CC Jan van Besouw in Goirle. Vanaf 
dit seizoen ook al voorstellingen vanaf 1 jaar!! Er zit veel leuks tussen dus neem snel een kijkje en 
laat uw kind kennismaken met theater! 
 
Stichting Leergeld Goirle-Riel 
Als je moet rondkomen met een krappe beurs! 
Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije 
tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar 
kunnen meedoen in sociale situaties en zich samen met 
leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen. De stichting Leergeld Goirle en 
Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden. 
Stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of 
minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze 
situatie kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied 
van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en sommige niet vrijwillige 
schoolkosten. Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van 
Stichting Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in 
hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie. Als een aanvraag wordt 
toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club 
of school. De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn 
inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren. Voor verdere informatie zie www.leergeld-goirle-
riel.nl. U kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle en Riel, telefoonnummer 06-
14113496 of via mail info@leergeld-goirle-riel.nl. U kunt ook de brochure met antwoordkaart op 
school opvragen. Voor schoolkosten kunt u ook direct bij de directeur van uw school terecht. 
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Bericht van Sam& voor alle kinderen 
Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een 
dagje uit. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet 
elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in 
armoede. Dat is heel erg veel. Via Sam& krijgen ouders en 
intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er 
thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen! Sam& is 
een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. 
Samen bieden wij één digitaal loket waar ouders en intermediairs een 
aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties 
bieden. Voor meer informatie zie bijlage. 

 
GHV Schoolhandbaltoernooi Groep 3-5  
Op woensdagmiddag 19 oktober 2022 is het zover: het GHV 
schoolhandbaltoernooi! Zit je in groep 3, 4 of 5, heb je nog geen 
plannen voor die middag wil je samen met klas- of groepsgenootjes 
een lekker potje handballen? Geef je dan snel op! Er wordt 5 tegen 5 
gespeeld. 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 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 2 oktober.  
NB: op woensdag 14 juni vindt het schoolhandbaltoernooi voor groep 
6-7-8 plaats! 

 
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 14 oktober 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 12 oktober 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Voorstellen studenten 

• Ouderportaal ParnasSys 

• Klassenouder gezocht! 

• Bericht Edu-Ley m.b.t. voorgenomen fusie 

• Flyer Jan van Besouw 

• Sam& voor alle kinderen 
 
Verjaardagen en Agenda staan op de volgende pagina. 
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Verjaardagen 
 
4 oktober Juul Groep 1/2 
5 oktober Noah Groep 1/2 
6 oktober Djayden Groep 8 
6 oktober Vince Groep 4 
6 oktober Elya Groep 5 
7 oktober Boaz Groep 5 
11 oktober Madelief Groep 7 
12 oktober Yfke Groep 6 
12 oktober Djayce Groep 4 
12 oktober Sam Groep 5 
13 oktober Blake Groep 7 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 7 oktober: studiedag Edu-LeyEvent. 
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 
Maandag 17 oktober. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron https://debron-goirle.nl/ of de schoolapp. 
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