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2023 is van start gegaan! 
De eerste schoolweek van 2023 zit er al weer op. We hebben samen teruggekeken naar de 
kerstvakantie en naar ons lustrum aan het begin van dit schooljaar. Gisteren was de Edu-Ley 
Nieuwsjaarsreceptie. Nu is het dan tijd om weer vooruit te kijken. Zeker voor de kinderen uit 
groep 8: zij hebben deze week hun VO-advies ontvangen. En wat zijn we trots op alle 
kinderen! Velen van hen zijn zo mooi gegroeid, knap hoor! 
Aanmelden nieuwe kleuters 
Vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar start volgende week ook binnen de stichting met de 
formatie: hoeveel leerlingen en dus groepen heeft elke school en hoeveel leerkrachten 
verwachten we dan nodig te hebben? Wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar en hebt u 
hem of haar nog niet aangemeld op school, doe dat dan snel! Inschrijfformulieren kunt u 
halen bij de concierge of administratie. 
Voor nu een fijn weekend gewenst. 
Groeten, Corinne 
 

Verkeerssituatie rondom school 
Graag willen we van u weten hoe u de huidige 
verkeerssituatie tijdens het halen en brengen ervaart 
rondom de school. We hebben hier al een tijdje niet meer 
naar gevraagd, dus leek het ons goed weer eens te kijken 
waar eventuele knelpunten in de verkeerssituatie liggen. 
Mochten hier duidelijke terugkerende knelpunten  

benoemd worden, gaan we uiteraard kijken (met de gemeente) wat mogelijk is om de situatie 
te veranderen. Via deze link kunt u uw mening geven: 
https://nl.surveymonkey.com/r/RCPCX6S. Alvast bedankt voor het invullen! 
 
Webinarkalender januari 2023 GGD 
De GGD heeft een Webinar kalender voor de maand januari. Wat kunt u hier vinden? 
Diverse Webinars die de GGD weer gaat verzorgen, cursussen en bijeenkomsten voor 
doelgroepen in verschillende gemeenten maar ook Webinars die u misschien gemist hebt, 
deze kunt u gratis terugkijken. Nieuwsgierig? Klik op deze link. 
Online Ouderbijeenkomst over Scheiden  
Over hoe kinderen een scheiding beleven. De 
onlinebijeenkomst is op donderdag 12 januari en maandag 13 
februari en start om 19.30 uur. Heeft u interesse dan kunt u 
zich (anoniem) aanmelden via www.ouderbijenkomsten.nl.  
In de bijlage vindt meer informatie. 
 
Jeugdvakantiewerk 

Jaaaaa… het nieuwe jaar is begonnen! Wij - de organisatie van het 
Jeugdvakantiewerk - hebben zin in warmte en plezier. Ga je met ons 
mee op avontuur naar de jungle? De inschrijving voor het JVW 2023 is 
geopend. Kinderen, HC's (da's voor de leerlingen van klas 1 en 2 van 
het voortgezet onderwijs) en natuurlijk vrijwilligers kunnen zich NU 
aanmelden voor het Jeugdvakantiewerk. Aanmelden is heel makkelijk: 
ga naar www.jvwgoirle.nl/inschrijven en kies voor Kinderen, Het HC of 
Vrijwilligers. Op onze site vind je ook meer informatie over het JVW, 
leuke foto's en filmpjes. Het JVW is van maandag 21 augustus tot en 
met zaterdag 26 augustus. 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2FRCPCX6S&data=05%7C01%7CCorinne.Aerts%40edu-ley.nl%7C007002018f57475e2a3108daf324db5e%7C44d668ecbfc94ede891e61d55875a449%7C0%7C0%7C638089636869746479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rI1JtMIIIJUkIOXtyAYGxTrdNq50L2N1lrdOwmhfUxc%3D&reserved=0
https://www.ggdhvb.nl/cursussen/
http://www.ouderbijenkomsten.nl/
http://www.jvwgoirle.nl/inschrijven


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 27 januari 2023. Kopij aanleveren 
uiterlijk woensdag 25 januari 2023 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Online Ouderbijeenkomst over Scheiden 

 
Verjaardagen 
 
14 januari Nienke Groep 8 
16 januari Destan Groep 7 
17 januari Jens Groep 1/2 
18 januari Finn Groep 3 
19 januari Djaro Groep 3 
20 januari Mick Groep 5 
24 januari Tijn Groep 5 
24 januari Djolie Groep 1/2 
24 januari Youp Groep 1/2 
24 januari Mike Groep 7 
25 januari Guus Groep 1/2 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 17 februari: school uit om 12:30 uur. 
Maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023: Carnavalsvakantie. 
Maandag 27 februari (direct na de carnavalsvakantie): 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 
Donderdag 19 januari 2023. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron https://debron-goirle.nl/ of de schoolapp. 
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