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Weer naar school 
De eerste week na een vakantie heeft altijd iets extra’s. In de groepen delen we met elkaar wat we 
in de vakantie hebben gedaan. We zien alle ouders weer eens tijdens onze inloopweek. En we 
kennen ons samen-lees-momentje met de hele school.  
Ook wordt er altijd meteen weer hard gewerkt. Zo is groep 8 bezig met de Cito’s die een onderdeel 
van hun VO-advies uitmaken.En de intern begeleiders bespreken in alle groepen hoe het gaat met 
de leerlingen. 
Kortom: er wordt volop (samen)gewerkt! 
Fijn weekend gewenst! Groeten, Corinne 
 
Schoolfotograaf: 
Komende dinsdag, 8 november, komt de schoolfotograaf op school. Er is 
gekozen voor een lichte achtergrond, dus het advies is om hier rekening 
mee te houden, wat betreft de kledingkeuze: geen lichte of neonkleuren. 
Mocht u een broertjes/zusjes foto willen laten maken met een kind dat 
(nog) niet op school zit, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij juf 
Marjon: marjon.pigmans@edu-ley.nl. Aanmelden kan tot maandag 14.30 
uur. Vermeld in het mailtje ook wie er op school zit en in welke groep. 
 
Zichtbaarheid tijdens de wintertijd 

 
Deze week hebben we aandacht besteed aan het ingaan van de wintertijd en wat dit betekent voor 
kinderen in het verkeer. We hebben hier tijdens de verkeersles aandacht aan besteed en in groep 
4 controleerden ze bij de fietsencheck van het thema "Onderweg" ook meteen de fietsverlichting. 
Vandaag mochten alle kinderen goed zichtbaar naar school komen. Zo blijft de Bron ook op 
donkere dagen goed zichtbaar! 
 

Veiligheid rondom de school 
Nu het kouder én natter wordt, worden er meer kinderen met de auto gebracht 
en gehaald. Dat levert drukte op rondom de school. Het is daarom nog 
belangrijker dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels en goed oplet. Er 
wordt helaas regelmatig verkeerd geparkeerd en te hard gereden. Zowel het 
team van de Bron als bezorgde ouders doen dan ook de oproep aan iedereen: 
houd rekening met onze kinderen! 
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Spettershow 11 november 
Op vrijdag 11 november is er weer een spettershow in de Haspel. Alle groepen 
treden op. We starten om 8.30 uur. U mag daarom uw kind meteen naar de Haspel 
brengen. De kinderen die naar de VSO gaan, worden door ons naar de Haspel 
gebracht. Na afloop loopt uw kind samen met de leerkracht terug naar school.  
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om deze spettershow te komen bekijken. 
Wanneer het balkon in de Haspel vol is kunt u in de zaal komen kijken. Hiervoor 
moet u wel eventjes uw schoenen uitdoen. 

 
 
Muzikale ouder/familielid gezocht! 
Op 22 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Elke 
groep wil die dag natuurlijk op hun allermooist Sinterklaasliedjes zingen 
zodat het schoentje zeker gevuld wordt. Daarvoor zijn we op zoek naar een 
ouder of familielid die een instrument kan bespelen en het leuk vindt om 
samen met de kinderen liedjes te gaan zingen. Interesse? Mail naar 
marloes.hessels@edu-ley.nl.  
 
Week tegen Kindermishandeling 
Ook wij doen mee! Van 14 tot en met 20 november 2022 is de landelijke Week tegen 
Kindermishandeling. In de regio Hart van Brabant is er een week vol activiteiten. Om aandacht te 
vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak tegen kindermishandeling 
te versterken.  

Nieuwsgierig naar het programma? 👉 https://expertisecentrum-hgkm.nl/week/ 

 
Ophalen groepen 3 en 4 (herhaald bericht) 

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 
De GGD heeft binnenkort weer 2 webinars die voor u wellicht interessant zijn. Het gaat om de 
webinar Pesten. Deze is op maandag 21 november om 19.30 uur. En de webinar Wegwijs in 
Media-opvoeding voor jouw kleintje (0-4 jaar). Deze is op maandag 7 november om 19.30 uur. 
Voor meer informatie over deze webinars: zie bijlagen. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) 
De OCO is er voor iedereen die in onze snelle, ingewikkelde samenleving wel wat steun kan 
gebruiken. Iemand, die meedenkt en helpt bij het organiseren van zorg of ondersteuning op welk 
gebied dan ook. Gratis, onafhankelijk en deskundig. OCO’s zijn actief in elke gemeente, dus ook in 
de gemeente Goirle. Wilt u meer weten? Zie bijgesloten flyer. 
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Eerste communie 2023 
Op weg naar de eerste communie 2023 biedt parochie De Goede Herder (Goirle en 
Tilburg ten zuiden van de spoorlijn) drie voorbereidingsroutes aan. Ouders kunnen 
kiezen aan welke route hun kind deelneemt en in welke kerk het kind de eerste 
communie ontvangt. Meer informatie is te vinden op 
https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-
communie/. 

 
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 18 november 2022. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 16 november 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Webinar Pesten 

• Webinar Wegwijs in Mediaopvoeding voor jouw kleintje 

• Flyer Onafhankelijke cliëntondersteuner 
 

Verjaardagen 
 
5 november Yaren  Groep 5 
5 november Liz  Groep 7 
5 november Givano  Groep 5 
5 november Tygo  Groep 8 
7 november Joes  Groep 6 
8 november Indy  Groep 7 
8 november Guus  Groep 6 
9 november Lola  Groep 4 
9 november Benthe  Groep 1/2 
9 november Nora  Groep 3 
13 november Jurian  Groep 8 
16 november Jake  Groep 1/2  
16 november Megan  Groep 4 
17 november Rick  Groep 1/2 
17 november Rudi  Groep 1/2 
17 november Nina  Groep 3 
18 november Lieve  Groep 4 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 6 december: studiedag. 
Open podium 
Vrijdag 11 maart om 8.30 uur in de Haspel. 
OV-vergadering 
Dinsdag 22 november om 20.00 uur. 
MR-vergadering 
Maandag 14 november om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Onbekend. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron https://debron-goirle.nl/ of de schoolapp. 
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