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De donkere dagen voor kerst… 
Ook weer een bijzondere periode op school: donker, lichtjes, haardvuur, samen zingen, lezen, 
eten. En tijdens de kerstviering zien de kinderen er altijd zo mooi uit! Een heerlijke tijd waar wij 
van genieten. En dankzij de ouders van de OV ziet de school er ook extra gezellig uit. 
Helaas voelden het voor het team ook een beetje donker aan: er zijn meerdere teamleden 
uitgevallen (hernia, afgescheurde achillespees, aankomend zwangerschapsverlof of gewoon 
fikse griep) en er was geen vervanging te vinden. We hebben het afgelopen weken gered door 
collega’s te schuiven, extra dagen te werken, onderwijsassistenten en studenten voor de 
groep te zetten, etc. Niet zoals je het graag ziet, maar gelukkig hoefden we dankzij deze 
flexibiliteit van collega’s geen kinderen naar huis te sturen. En het mag gezegd worden: trots 
ben ik op mijn collega’s die het samen maar mooi voor elkaar hebben gekregen! Het ziet er 
naar uit dat we na de kerstvakantie wel vaste vervangers kunnen inzetten. Gelukkig, want dat 
is veel fijner voor de kinderen! 
Voor nu een fijn weekend gewenst. 
Groeten, Corinne 
 

 
 
Kerst op de Bron woensdag 21 december 
U hebt hierover al een informatiebrief ontvangen van de kerstcommissie. In deze nieuwsbrief 
nog even alles op een rijtje: 
Doorgeven hapjes voor het kertsbuffet.  
U kunt deze invullen op de lijst waarvan u via de mail een link hebt ontvangen. Lukt dat niet, 
dan mag u het mailen naar debron@edu-ley.nl. 
Kerstviering  
De kinderen worden om 17:00 uur op school verwacht. 
Om 19:00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen in de klas. 
Om 18:30 uur staat er voor alle ouders een glaasje glühwein of chocomel klaar zodat u ook 
elkaar kunt ontmoeten. Afhankelijk van het weer is dat buiten of in de aula. 
Lampionentocht 
Tijdens de kerstviering lopen alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 een lampionnentocht. Het 
zou leuk zijn als iedereen een eigen lampionnetje meeneemt. De groepen 7 en 8 lezen het 
kerstverhaal voor en zijn door de eigen leerkrachten geinformeerd. 
 

Hoofdluis (herhaald bericht) 
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. 

mailto:debron@edu-ley.nl


Aanpassing norm rekentoetsen  
Twee jaar terug zijn we gestart met onze nieuwe rekenmethode “Getal & Ruimte Junior”. Na 
elk rekenblok maken alle leerlingen een afsluitende toets. De methode gaat niet uit van het 
halen van een bepaald cijfer, maar van de gedachte dat als een leerling 80% goed heeft, de 
leerling klaar is om verder te gaan met de volgende stap in het rekenaanbod.  
Dat is wennen, want wij volwassenen zijn dat zo niet gewend vanuit onze eigen schooltijd. 
De normering is bij de invoering vastgesteld op een score van 60%. Dit betekent dat een 
leerling die 60% van de opdrachten goed maakt een voldoende score heeft, uitgedrukt in het 
cijfer 6. Bij de invoering van een nieuwe methode wordt vaker de normering in het begin 
aangepast. De leerlingen hebben immers tijd nodig om te wennen aan een nieuwe aanpak en 
de leerstof sluit niet altijd precies aan bij de vorige methode. Nu is het tijd geworden om de 
normering aan te passen zoals de methode deze heeft bedoeld. Een normering van 80% geeft 
een beter en eerlijker beeld van het rekenniveau: ben ik klaar voor de volgende stap? Om een 
voldoende te halen moeten de leerlingen dus 80% van de opdrachten goed hebben  
Deze aanpassing gaat in na blok 3 van dit schooljaar. Deze aanpassing geldt voor de groepen 
3 t/m 8. Mogelijk dat hierdoor de score van uw kind lager gaat uitvallen. Maakt u zich daar niet 
meteen druk om. Wij weten hoe we de resultaten moeten interpreteren en daardoor welke 
uitleg de kinderen nog nodig hebben. Dat is veel belangrijker dan het gehaalde cijfer. 
 
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 13 januari 2023. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 11 januari 2023 via debron@edu-ley.nl. 
 
Verjaardagen 
 
17 december Bobbi-Jo Groep 1/2 
22 december Daan Groep 6 
23 december Brimmie Groep 4 
23 december Ahmet Groep 8 
28 december Dante Groep 8  
1 januari Sileen Groep 8 
1 januari Eloise Groep 4 
3 januari Yaella Groep 8 
4 januari Tijn Groep 3 
8 januari Sarah Groep 3 
10 januari Çinar Groep 6 
10 januari Iris Groep 8 
10 januari Bart Groep 8 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 23 december: school uit om 12:30 uur. 
Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023. 
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 
Donderdag 19 januari 2023. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron https://debron-goirle.nl/ of de schoolapp. 
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