Nieuwsbrief
Nummer 19, 29 mei 2020
School weer open vanaf 8 juni
Gisteren heeft de PO-raad een aanvullend protocol gepubliceerd. Er verandert niet veel t.o.v. de
laatste periode. Studenten en vrijwilligers mogen wel weer de school in. En na schooltijd mogen we
weer rondleidingen geven aan nieuwe ouders. In deze nieuwsbrief zetten we kort alle afspraken van
8 juni tot einde schooljaar op een rijtje. Intern moeten we nog e.e.a. regelen rondom de pauzes en
maken we afspraken wat we wel en wat niet aanbieden aan lesstof. Het wordt voor het team wel
lastiger om aan alle richtlijnen te voldoen nu alle kinderen tegelijk naar school komen. Maar we
zetten er nog even 6 weken de schouders onder met elkaar!
Verder in deze nieuwsbrief…
…vindt u o.a. de studiedagen voor komend schooljaar, een vacature voor de MR en hoe we omgaan
met toetsen en rapporten.
Geniet van een lang Pinksterweekend! Volgende week zien we elkaar nog in groepen, daarna
zien we elkaar allemaal weer tegelijk op school.
Groeten, Corinne
Afspraken en regels vanaf 8 juni
 Gespreide aanvangs- en eindtijden blijven gehandhaafd.
 Ouders mogen niet op het schoolplein of in het schoolgebouw komen (behalve op uitnodiging
van de school).
 Er wordt geen noodopvang meer aangeboden door scholen of kinderopvang.
 Kinderen en teamleden komen niet naar school als ze klachten hebben; we hanteren allemaal
de RIVM-richtlijnen hierin.
 Als teamleden niet naar school kunnen komen, maar wel in staat zijn om les te geven, doen zij
(of wellicht een andere collega) dit via Google Classroom. Zijn teamleden niet in staat om les te
geven, vragen we vervanging aan. De kans dat er vervangers beschikbaar zijn, is klein. Het kan
dus zijn dat we kinderen naar huis moeten sturen. We doen er alles aan om dat te voorkomen,
maar kunnen geen garantie geven.
 Blijf bij het brengen en halen 1,5 meter afstand houden en kom alleen.
 Wij hanteren de voorgeschreven hygiënemaatregelen.
(Voor een verdere toelichting op bovenstaande punten verwijs ik u naar de extra nieuwsbrief van 7
mei 2020.)
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2020-2021
De MR heeft ingestemd met de volgende studiedagen:
Maandag 7 september
Woensdag 7 oktober
Dinsdag 24 november
Woensdag 10 maart
Maandag 19 april
Vrijdag 11 juni
Donderdag 15 juli
Voor de volledigheid herhalen wie hier ook nog de vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie
maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Carnavalsvakantie maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
2e Paasdag
maandag 5 april 2021
Koningsdag
dinsdag 27 april 2021
Meivakantie
maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Hemelvaart
donderdag 13 mei 2021 (valt dus in de meivakantie)
2e Pinksterdag
maandag 24 mei 2021
Zomervakantie
maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

Inleveren laptops
Hebt u tijdens de afgelopen weken een laptop van school geleend? Zorgt u
dan dat deze uiterlijk maandag 8 juni weer wordt ingeleverd? Eerder mag
ook als de laptop niet meer nodig is.
Toetsen en rapport
Cito-toetsen
De meeste van deze toetsen nemen wij vanaf 8 juni af in de groepen 3 t/m 7. Deze toetsen zijn
diagnostisch van aard. Dat betekent dat wij de uitslagen gebruiken om te kijken wat we in ons
onderwijsprogramma nog moeten aanpassen, ook met het oog op volgend schooljaar. Het is dus
niet bedoeld om de kinderen individueel te beoordelen. De uitslagen worden daarom ook niet met u
en de kinderen gecommuniceerd, m.u.v. het AVI-leesniveau.
Methode-toetsen
Ook deze nemen wij volgens de planning af. Met hetzelfde doel als de Cito-toetsen.
Portfolio en rapport
Dit jaar zijn we begonnen met een portfolio en een andere opzet van het rapport. Vanwege de
Corona-periode hebben we besloten aan het einde van het jaar woordelijk terug te kijken op het
schooljaar, samen met de kinderen. Zij ontvangen dus een “rapport” waarin de leerkracht en de
leerlingen beschrijven hoe het schooljaar is gegaan. Zo weet u wel waar uw kind staat, maar praten
we niet over cijfers, percentages e.d.
Afsluiting schooljaar
Normaal gesproken houden we dan (facultatief) ouder-kind-gesprekken. Aangezien ouders nog
steeds de school niet in mogen, is dit lastig te organiseren. We hebben daarom besloten dat de
leerkrachten telefonisch contact zullen opnemen met alle ouders. U ontvangt hier later verdere
informatie over.
Inschrijven nieuwe kleuters
Zijn er broertjes of zusjes die komend schooljaar 4 jaar worden?
Vergeet ze dan niet in te schrijven! U kunt hiervoor een mail sturen
naar info@debron-goirle.nl. In de bijlagen vindt u ook de
inschrijfformulieren.
Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft inmiddels twee vergaderingen gehouden. De eerste in het teken van het protocol
rondom de corona crisis, over het teruggaan naar school. Op de afgelopen vergadering van dinsdag
26 mei stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: verloop opening school, OV, formatie,
MR-verkiezingen, continurooster, groene schoolplein, werkverdelingsplan, CITO-opbrengsten
midden, inzet werkdrukgelden, volgend schooljaar en afsluiting huidig schooljaar.
U kunt altijd gebruik maken van de ideeënbus bij de beide ingangen. Deze briefjes worden in de MR
besproken. Wilt u de MR iets vragen, dan kunt u ons ook altijd mailen: MR@debron-goirle.nl.
Vacature oudergeleiding MR
Per 1 augustus 2020 ontstaat er een vacature in de oudergeleding van de MR, omdat de
zittingstermijn van een van de leden dan afloopt. In de bijlage vindt u meer informatie over de
vacature en hoe u zich kandidaat kunt stellen.
Evaluatie continurooster
Daar de oudergeleding van de MR niet heeft kunnen onderzoeken hoe het continurooster wordt
ervaren, wordt dit onderwerp doorgeschoven naar volgend schooljaar.
A4daagse gaat ook in najaar niet door
De Wandelavondvierdaagse die in juni gehouden zou worden werd al
eerder geannuleerd. Wel werd er aangegeven dat ze gingen kijken of
dit evenement in het najaar nog gehouden kon worden. Door de
coronacrisis heeft de Stichting Vierdaagse Goirle moeten besluiten
om ook in het najaar geen Wandelavondvierdaagse te organiseren.
Zij hopen dat het volgend jaar weer gewoon door kan gaan.
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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: corineintveld@debron-goirle.nl
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 12 juni 2020. Kopij aanleveren
uiterlijk woensdag 10 juni 2020 bij Corine (administratie): corineintveld@debron-goirle.nl
Agenda
Eerstvolgende show
Volgend schooljaar.
Eerstvolgende vrije dag
Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag.
OV-vergadering
Onbekend.
MR-vergadering
Dinsdag 16 juni 2020.
GMR-vergadering
Onbekend.

