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Bijna 5 december… 
En dat betekent dat de afgelopen weken de kinderen uit de onderbouw (en de bovenbouw 
heeft prachtig meegespeeld!) hebben genoten van het Sinterklaasverhaal op de Bron: de 
pieten zijn hun schoenen kwijtgeraakt op zee! Toen waren de schoenen van de juffen en 
meesters ineens verdwenen, hebben we allemaal Schoen-gezocht-posters gemaakt, hebben 
de juffen en meesters van de pieten prachtig versierde (pepernoot)schoenen gekregen maar 
hadden ze toch liever hun eigen schoenen terug. Zou dat maandag allemaal nog goedkomen 
als Sint een bezoek brengt aan de Bron? We wachten in spanning af… 

        
Voor iedereen die dit weekend al pakjesavond viert: veel plezier allemaal! 
Groeten, Corinne 
 
Informatieavond: wat is de behoefte van ouders? 
Door Corona konden de reguliere informatieavonden aan het begin van het schooljaar 2020-
2021 niet doorgaan. Daarom hebben wij toen een informatiepakket samengesteld. Ook waren 
er online-bijeenkomsten per groep. Deze online-bijeenkomsten werden zeer mager bezocht. 
Het jaar daarop hebben wij daarom geen online-bijeenkomsten meer gehouden maar wel het 
informatiepakket gestuurd. Dit na overleg met de MR. Dit jaar hebben we voor de groepen 1 
t/m 3 wel een informatieavond gehouden. Hierbij was de informatieavond van groep 3 druk 
bezocht. Namens de MR aan u de vraag: waar ligt uw behoefte? Wilt u juist wel dat we een 
informatieavond organiseren? Of is informatie op papier delen voldoende? 
Wilt u bijgaande enquete invullen? Het kost hooguit een minuutje. Wij horen graag uw mening! 
https://nl.surveymonkey.com/r/8QDXM2D 
 

Bericht van de OV: Verantwoording ouderbijdrage 2021-2022 
Op 22 november 2022 heeft het bestuur van de oudervereniging het financiële 
jaarverslag van schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. Voor de ouders/ 
verzorgers die niet aanwezig konden zijn, is het verslag terug te lezen in de 
bijlage. Wanneer er vragen over zijn, kan er contact worden opgenomen met de 
penningmeester Ilse van Gestel op het mailadres ov.debron@edu-ley.nl. 

 
Hoofdluis 
Het valt op dat het aantal kinderen met hoofdluis best hoog is op dit moment. 
Daarom, mede op verzoek van onze oudervereniging, bijgaand een 
informatiebrief van de GGD. Hierin staat hoe je het beste hoofdluis kunt 
bestrijden. 

 
Klankbordavond (herhaald bericht) 
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).  

https://nl.surveymonkey.com/r/8QDXM2D
mailto:ov.debron@edu-ley.nl


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?  
 
Noodnummers ParnasSys (herhaald bericht) 
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? 
 
Bericht van de GGD: Online Ouderbijeenkomst over Scheiden 
Over hoe kinderen een scheiding beleven. De onlinebijeenkomst is op maandag 12 december 
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.  
 
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 16 december 2022. Kopij aanleveren 
uiterlijk woensdag 14 december 2022 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Jaarverslag OV 2021-2022 

• Hoofdluis infobrief GGD 

• GGD Online Ouderbijeenkomst over Scheiden 
 

Verjaardagen 
 
3 december Jason Groep 4 
4 december Jasmine Groep 4 
7 december Fender Groep 8 
8 december Lisa Groep 1/2 
9 december Liv Groep 7 
10 december Jasmijn Groep 4 
13 december Sanne Groep 7 
14 december Mats Groep 1/2 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Dinsdag 6 december: studiedag. 
Open podium 
Vrijdag 10 maart om 8.30 uur in de Haspel. 
OV-vergadering 
Woensdag 25 januari 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. 
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