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Toetsperiode gestart 
Op dit moment zitten we volop in de toetsperiode: de CITO-toetsen worden de komende 
weken afgenomen, de kleuters worden geobserveerd. Dit doen we verspreid over meerdere 
weken, tussen de normale lessen door. Kinderen mogen laten zien wat ze kunnen, met zo 
min mogelijk prestatiedruk. Want als er sneeuw ligt buiten, dan maken we natuurlijk ook tijd 
om daarin te spelen! 
In maart bespreken we dan met de kinderen en met u de resultaten en, belangijker nog, de 
groei die uw kind heeft doorgemaakt. U ontvangt uiteraard nog een uitnodiging hiervoor. 
Voor nu een fijn weekend gewenst. 
Groeten, Corinne 
 
Carnaval op ’t Bronnekesnest 
Op vrijdag 17 februari barst het carnavalsfeest op school weer los! Alle 
kinderen mogen deze ochtend verkleed naar school komen. 
Om alvast in de stemming te komen is het op woensdag 15 februari 
gekke-haren/hoedjes-dag! Op deze dag dagen we de kinderen uit met 
een gek kapsel of een gek hoedje op naar school te komen. 
Op donderdag 16 februari is het gekke-brillen-dag. De kinderen mogen 
dan dus met een leuke, gekke bril op naar school komen.  
We dagen iedereen uit om creatief te zijn. Wij hebben er al weer zin in! 
 
Bericht van de medezeggenschapsraad (MR) 
Op de MR-vergadering van 25 januari stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: 
Subsidieplan verbeteren basisvaardigheden, klankbordavond, toestemming AVG 
kindcentrum, enquête behoefte informatieavond en het lerarentekort. 

Weinig respons op vragen van school 
Het is de MR opgevallen dat er weinig respons komt vanuit ouders 
op o.a. enquêtes of vragen vanuit de nieuwsbrief of via de mail. 
Tijdens de vergadering is besproken hoe we de ouders beter 
kunnen bereiken zodat er meer respons komt. Wij zullen daarom 
de komende periode wat vaker de klassenouders gaan vragen om 
een poll o.i.d. in de groepsapp te zetten, zodat er snel en 
eenvoudig gereageerd kan worden op een vraag of stelling. We 
hopen op deze manier meer reacties te krijgen. Uw mening telt! 

Mocht u nog vragen hebben voor de MR, kunt u ons altijd mailen: mr.debron@edu-ley.nl. 

Ook als u ideeën heeft, horen wij dit graag. 
 
Bericht van de oudervereniging (OV) 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Helaas zien wij dat steeds minder ouders de ouderbijdrage 
betalen. Wij kunnen natuurlijk niet in uw portemonnee kijken. Maar 
als u in staat bent om de bijdrage te voldoen, dan stellen wij dat 
zeer op prijs. De OV betaalt immers de voor kinderen belangrijke 
evenementen als sinterklaas, kerst, carnaval. Zonder deze 
bijdrage zouden deze feesten een stuk kleiner zijn. Ook de 
verjaardagstraktatie door de kinderen in de klas wordt mogelijk 
gemaakt door de OV. 
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Bestuur Oudervereniging de Bron zoekt versterking 
Voorzitter (M/V) gezocht 
Wil jij meedenken over de invulling van vieringen met Carnaval, Pasen, Sinterklaas en 
Kerst? Over hoe de jaarlijkse sportdag nog leuker kan worden? En vind je het leuk om 
contactpersoon te zijn voor de klassenouders en om contact te onderhouden met het team 
van de Bron? Stel je dan verkiesbaar als voorzitter van de Oudervereniging (OV) voor de 
periode van september 2023 tot september 2026 (3 schooljaren). Samen met de 
penningmeester en de secretaris vormt de voorzitter het dagelijks bestuur van de OV en 
beheer je als dagelijks bestuur het budget en de uitgaven van de OV. De voorzitter van de 
OV heeft daarnaast de taak om zesmaal per jaar de vergadering van de OV in goede banen 
te leiden. 
Penningmeester (M/V) gezocht 
De OV zoekt ook een penningmeester voor de periode van 
september 2023 tot september 2026 (3 schooljaren). Houd 
jij van cijfers en van onze school? Heb je een aantal 
maanden per jaar een paar uur tijd om de financiën van de 
Oudervereniging op orde te houden? Dan ben jij geknipt 
voor deze klus. De penningmeester bewaakt de budgetten 
van de verschillende commissies, verzorgt de halfjaarlijkse 
inning van de vrijwillige ouderbijdrage en brengt verslag uit tijdens de vergaderingen. 
Meepraten over de activiteiten van de OV mag, maar moet niet. Als penningmeester mag je 
ervoor kiezen alleen de financiën te doen. 
Voor meer informatie kun je contact met de OV opnemen via ov-debron@edu-ley.nl. Het 
huidige dagelijks bestuur van OV de Bron beantwoordt graag je vragen. 
Met vriendelijke groet, 
Annemiek Dukker, Ilse van gestel en Linda Smits 
 
Kinderuniversiteit 
Tilburg University heeft weer verschillende activiteiten voor basisschoolkinderen. Voor meer 
informatie, klik op deze link. 

 
 
Webinarkalender januari 2023 GGD (Herhaald bericht) 
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 (Herhaald bericht) 
Over hoe kinderen een scheiding beleven. De 
onlinebijeenkomst is op maandag 13 februari en start om 
19.30 uur. Heeft u interesse dan kunt u zich (anoniem) 
aanmelden via deze link Ouderbijeenkomsten. In de bijlage 
vindt meer informatie. 
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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. 
 

Wijziging in uw gezinssituatie 
Wilt u ook persoonlijke wijzigingen in uw gezin, bijvoorbeeld een 
scheiding, tijdig aan ons doorgeven? We snappen uiteraard dat dit 
vaak een hectische en vervelende tijd is. Maar het is belangrijk dat wij 
goed op de hoogte zijn van de thuissituaties. U kunt deze informatie 
mailen naar debron@edu-ley.nl  

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 10 februari 2023. Kopij aanleveren 
uiterlijk woensdag 8 februari 2023 via debron@edu-ley.nl. 
 
Bijlagen 

• Online Ouderbijeenkomst over Scheiden 

 
Verjaardagen 
 
29 januari Lizzy Groep 3 
30 januari Jennifer Groep 8 
1 februari Pepijn Groep 8 
1 februari Suus Groep 8 
2 februari Bobbie Groep 7 
2 februari Siem Groep 3 
3 februari Ferre Groep 4 
6 februari Tony Groep 6 
8 februari Lucas Groep 6 
9 februari Dex Groep 7 

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 
Donderdag 23 maart om 20:00 uur. 
MR-vergadering 
Woensdag 29 maart om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Nog niet bekend. 
Weeknieuws  
Zie website van de Bron https://debron-goirle.nl/ of de schoolapp. 
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