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De Gouden Weken 

 
De eerste 6 weken van het schooljaar noemen wij de Gouden Weken. De periode waarin de 
groepsvorming (opnieuw) plaatsvindt. We besteden in die periode dan ook extra tijd aan sociaal-
emotionele vaardigheden, bespreken pestgedrag en werken veel samen. De activiteiten van het 
lustrum en de kinderboekenweek dragen daar ook aan bij. Maar dat betekent niet dat we na die 6 
weken “klaar” zijn. De groepsdynamiek blijft onze aandacht krijgen en lijkt ook steeds meer onze 
aandacht nodig te hebben. Zoals al eerder verteld werken we, samen met een expert, aan een 
programma om dit onderwerp de juiste aandacht op de Bron te (kunnen blijven) geven. 
Rekenonderwijs 

 
De resultaten van het rekenonderwijs zijn, in tegenstelling tot begrijpend lezen bijvoorbeeld, niet 
naar onze wens. Een trend die helaas in heel Nederland wordt gezien. En die door de Coronajaren 
toch lijkt versterkt. Daarom gaan we de komende periode extra inzetten op rekenen. 
Voor nu: fijn weekend! Groeten, Corinne 
 
Ophalen groepen 3 en 4 

Tijdens de lockdownperiodes mochten ouders niet 
op het schoolplein komen. Voorheen kwamen de 
ouders van groep 3 (en 4) naar de boveningang. Nu 
blijven de meeste ouders nog steeds beneden 
wachten.  
We hebben echter gezien dat dat regelmatig 
onveilige situaties oplevert. Er staan veel mensen 
onderaan het talud op een kluitje te wachten. 
Tegelijk is het op dat punt druk met auto’s. En om 
dat soort situaties te voorkomen willen we u vragen 
de kinderen weer boven op te komen halen. Dus 
vanaf volgende week geldt:  

Ouders van de kinderen uit de groepen 3 en 4 mogen hun kind boven onder de overkapping 
komen ophalen. Komt het beter uit om de kinderen beneden op te vangen omdat u bijvoorbeeld 
ook een kleuter ophaalt, dan mag dat natuurlijk. Spreek dat dan wel even goed af met uw 
kind(eren) en laat het de leerkracht weten. 
 
Bericht van de GGD: Online Ouderbijeenkomst over Scheiden 
Over hoe kinderen een scheiding beleven. De onlinebijeenkomst is op woensdag 19 oktober 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.  
 
  

http://www.ouderbijenkomsten.nl/


 

 

Stichting Leergeld Goirle-Riel (herhaald bericht) 
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. 
 

Bericht van Sam& voor alle kinderen (herhaald bericht) 
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. 

 
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. U kunt uw gegevens ook via het 
ouderportaal van ParnasSys aan ons doorgeven. 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 4 november 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 2 november 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Online Ouderbijeenkomst 

• Sam& voor alle kinderen 
 
Verjaardagen en agenda staan op de volgende pagina. 
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Verjaardagen 
 
15 oktober Jennifer Groep 6 
16 oktober Sam Groep 5 
16 oktober Otis Groep 6 
19 oktober Floran Groep 7 
19 oktober Xavi Groep 4 
19 oktober Jens Groep 7 
21 oktober Bibi Groep 4 
22 oktober Timme Groep 5 
24 oktober Liza Groep 7 
24 oktober Paige Groep 6 
31 oktober Jay Groep 8 
31 oktober Xavi Groep 4 
1 november Fato Groep 8 
1 november Damian Groep 4 
1 november Ghadir Groep 5 
2 november Elasu Groep 8 
2 november Julia Groep 8 
2 november Lili Groep 1/2 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 21 oktober: school uit om 12.30 uur. 
Herfstvakantie van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022. 
Spettershow 
Vrijdag 11 november om 8.30 uur in de Haspel. 
OV-vergadering 
Dinsdag 22 november 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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