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Druk, druk, druk… 
Maar ook gezellig! Sint is in het land. Dat is op school (en ook vast thuis) goed te merken. 
Blijft mooi om de verwondering bij de jonge kinderen te zien. Sint en Pieten zijn al in de 
school geweest. Maar dat is ook niet gek want een aantal ouders heeft de school weer 
versierd en de slaapkamer van de Sint ingericht. Dankjulliewel! Wilt u weten wat er allemaal 
gebeurd in aanloop naar 5 december? Kijk dan op Instagram en Facebook. 
En dan was het ook nog de Week tegen Kindermishandeling. Een onderwerp wat helaas 
steeds meer aandacht verdient. Onze kleuters zijn naar een theatervoorstelling geweest. 
Day en Floor zijn zelfs door Omroep Brabant geinterviewd. En in alle groepen zijn lessen 
over dit moeilijke onderwerp gegeven.Verderop in deze nieuwsbrief vindt u informatie over 
de partijen waar u terecht kunt mocht u met dit onderwerp in aanraking komen. 
Voor nu een fijn weekend gewenst! Groeten, Corinne 
 
Noodnummers ParnasSys 
Wij vragen ouders altijd om noodnummers door te geven. Veel ouders 
hebben hier hun eigen telefoonnummer opgegeven. Dit is echter niet wat 
we met noodnummer bedoelen. Ouders worden namelijk automatisch als 
eerste gebeld bij nood. Alleen als we beide ouders niet te pakken krijgen, 
dan gebruiken wij een noodnummer. Wilt u dit a.u.b. aanpassen via het 
ouderportaal? 
 

Veiligheid rondom de school (herhaald bericht) 
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! 
 

Informatie van de leerplichtambtenaar: verlof buiten de vakanties om 
Regelmatig krijgen wij verzoeken om (vakantie)verlof buiten de 
schoolvakanties om te geven. Bij het toekennen behandelen we 
daarbij alle leerlingen gelijk. Vaak wordt gedacht dat een directeur 
van een school twee weken per schooljaar heeft om zelf te bepalen 
wanneer er verlof wordt gegeven. Dat is echter niet het geval. Ook 
aan die twee weken zitten voorwaarden.  
De leerplichtambtenaar heeft alle scholen een overzicht hiervan gegeven. U vindt deze in de 
bijlage. 

 
Klankbordavond 
Op donderdag 26 januari is samen met de MR een klankbordavond gepland. Deze avond is 
bedoeld om met ouders over algemene onderwerpen te praten. Of om een expert over een 
bepaald onderwerp uit te nodigen (als voorbeeld: gebruik social media door kinderen). 
Namens de MR de vraag of u een idee hebt wat een geschikt onderwerp voor zo’n avond 
kan zijn en waar u dus graag met andere ouders over in gesprek zou willen gaan. Laat u het 
ons weten op debron@edu-ley.nl?  
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Ik zie jou 
Het is belangrijk dat iedere inwoner in Goirle die met 
kindermishandeling of huiselijk geweld te maken 
heeft of krijgt, of bij vermoedens, weet waar ze 
terecht kunnen voor laagdrempelige hulp en advies in 
de Gemeente Goirle.  

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgevoegde flyer. 
 

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 2 december 2022. Kopij aanleveren 
uiterlijk woensdag 30 november 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlage 

• Gewichtige omstandigheden volgens de leerplichtwet 

• Ik zie jou 
 

Verjaardagen 
 
20 november Gust Groep 6 
21 november Fayènne Groep 4 
24 november Sinan Groep 5 
25 november Lukas Groep 6 
25 november Fernanda Groep 5 
25 november Vic Groep 4 
26 november Julian Groep 7 
28 november Laura Groep 6 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 6 december: studiedag. 
Open podium 
Vrijdag 10 maart om 8.30 uur in de Haspel. 
OV-vergadering 
Dinsdag 22 november om 20.00 uur. 
MR-vergadering 
Woensdag 25 januari om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Onbekend. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron https://debron-goirle.nl/ of de schoolapp. 

mailto:debron@edu-ley.nl
mailto:debron@edu-ley.nl
https://debron-goirle.nl/

