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We gaan weer beginnen! 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Al was die wellicht anders dan u vooraf had 
gepland. We hopen ook dat jullie en iedereen die jullie dierbaar is, nog gezond zijn. 
Gisteren hebben we als team de laatste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar getroffen. Dit 
keer zonder teamuitje of een etentje. Wij moeten ons natuurlijk ook aan de RIVM-richtlijnen 
houden.  
Ondanks dat het dit jaar weer een bijzonder jaar zal worden, hebben wij er veel zin in. Wij hopen 
jullie ook! 

 
Nieuwe juf of meester 
Normaal leert u de nieuwe juf of meester van uw kind kennen als u even de school binnenloopt, of 
op een informatieavond. Dat gaat nu natuurlijk niet. Daarom hebben alle groepen een kort filmpje 
gemaakt om zich even voor te stellen aan u en uw kind. U hebt dit filmpje al ontvangen via de mail 
of anders ontvangt u dit nog voor maandag. 
Opening schooljaar 
Maandagmorgen verwachten we de groepen 1 t/m 5 om 8:20 uur op de beneden speelplaats.  
De groepen 6 t/m 8 zien we graag op datzelfde tijdstip (8:20 uur) op de boven speelplaats.  
Samen met de kinderen openen we dan het nieuwe schooljaar. Ouders mogen hier helaas niet bij 
aanwezig zijn (zie verderop Corona-maatregelen). Blijft u toch op een afstandje staan kijken, houdt 
u dan zelf rekening met de 1,5 meter afstand? 
In deze nieuwsbrief… 
…leest u o.a. aan welke Corona-maatregelen we ons nog moeten houden en wat er dit jaar nieuw 
is op de Bron. 
Geniet nog van het weekend en tot maandag! 
Groeten, Corinne 
 
Corona-maatregelen 
Volwassenen houden 1,5 meter afstand 

Dat betekent dat we geen ouders mogen ontvangen in 
de school en op het schoolplein bij brengen en halen. 
In ons gebouw is het sowieso niet mogelijk om met 
zoveel mensen tegelijk de 1,5 meter afstand te 
houden. 
Op uitnodiging van een teamlid zijn ouders wel welkom 
in de school. Dat doen wij alleen als het noodzakelijk 
is, na triage (alleen als u geen gezondheidsklachten 
hebt en met vastlegging van uw gegevens die wij na 
14 dagen verwijderen) en met inachtneming van de 1,5 
meter afstand. 

De kleuterverjaardagen vieren we voorlopig dus ook zonder aanwezigheid van de ouders. 
En de informatieavonden op 9 en 10 september zullen niet op school plaatsvinden maar in een 
andere (digitale) vorm worden gegoten. Meer informatie ontvangt u hier nog over. Tevens denken 
we na hoe we de ouder-kind-gesprekken vorm kunnen geven. 
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden 
Dat betekent dat we voor iedereen weer dezelfde reguliere schooltijden hanteren. De 
schoolpleinen en de school gaan vanaf 8:20 uur open. Kinderen lopen zelfstandig de school 
binnen. Leerkrachten staan bij de klassendeur, bij de school-ingangen zal ook een teamlid staan. 
Komt u bij het brengen en ophalen van de kinderen zoveel mogelijk alleen? 



Ventilatie 
Het ventilatiesysteem voldoet volgens het bouwbesluit aan de eisen die 
nu worden gesteld (corona-proof): ons systeem zuigt buitenlucht in en 
blaast de (gebruikte) binnenlucht uit. Er is dus geen sprake van circulatie. 
Leystromen, van wie wij het gebouw huren, heeft de maximumstand 
ingeschakeld om de lucht zo vaak mogelijk te verversen. Tevens kent ons 
gebouw een onderdruksysteem (net zoals operatiekamers dat kennen). 
Ramen en deuren tegen elkaar openzetten zoals nu veel wordt 
geadviseerd, doen wij dus niet. Daarmee verstoren wij het systeem. Af en 
toe mogen wij best een raam open zetten maar dus niet met als doel om 
extra te ventileren. Wij gebruiken ook geen losse ventilatoren of airco’s. 
Belangrijkste punten zijn: 

 Reguliere schooltijden vanaf a.s. maandag. 

 Geen ouders in de school of op het schoolplein tenzij op uitnodiging. 

 Ventilatie voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Nieuw op de Bron in schooljaar 2020-2021 
Dit schooljaar zijn er een aantal zaken anders of nieuw op de Bron.  

 Nieuwe rekenmethode: Getal & Ruimte Junior 
 
Dit schooljaar starten we in de groepen 3 t/m 7 met een nieuwe 
rekenmethode. Ook in de kleutergroepen gebruiken we het gedachtegoed 
achter deze methode. Meer informatie vindt u in de bijlage. Op de 
informatieavond zal hier aandacht aan worden besteed. 

 Ouderapp 
Zoals al eerder aangekondigd gaan we gebruik maken van een ouderapp die gekoppeld is aan 
onze website. Gisteren heeft het team tijdens de studiedag hier meer over geleerd. Er moeten 
nog een paar aanpassingen worden doorgevoerd en daarna zullen we u gaan vragen deze app 
te installeren op uw mobiel of tablet. 

 Kalender digitaal 
U ontvangt geen papieren kalender meer. De kalender kunt u vinden op onze website. Ook in 
de ouderapp kunt u deze straks vinden: op de app is deze erg overzichtelijk en makkelijk in 
gebruik. 

 Mentorschap 
Volgens onze meerjarenplanning gaan we dit jaar werken met het zgn. mentorschap: kinderen 
en ouders krijgen een leerkracht die hun eerste aanspreekpunt is. Bij afwezigheid van deze 
leerkracht kunt u in geval van nood natuurlijk ook bij een ander teamlid terecht. De groepen 5 
en 7 gaan hier komend jaar mee starten. De betreffende ouders krijgen nog te horen welke 
leerkracht de mentor van hun kind wordt. 

 Gele en rode kaarten 
Vanaf dit schooljaar gaan we hiermee werken tijdens het 
buitenspelen. Het doel is om kinderen bewuster te maken van hun 
eigen gedrag en grensoverschrijdend gedrag daarmee te 
voorkomen. Bij andere scholen hebben we gezien dat dit een 
positief effect heeft. Meer informatie ontvangt u op de 
informatieavond. De kinderen krijgen op de eerste schooldag hier 
uitleg over.  

En nee, we gaan niet met een fluitje op het schoolplein surveilleren… 

 Verjaardagen kleuters 
Vanaf dit schooljaar vieren we de verjaardagen in de kleutergroep op iets andere wijze. 
Voorheen vierden we een prinsenfeest of indianenverjaardag, nu wordt het een feest zonder 
thema. Het onderbreekt de lopende thema's in de klas dan niet meer. Daarnaast maken we 
met de hele klas één kaart voor de jarige kleuter in plaats van de post die nu thuis gemaakt 
wordt. Zo krijgen alle kinderen dezelfde feestelijke ervaring op school. Natuurlijk zingen we uit 
volle borst, wordt de jarige enorm in het zonnetje gezet én trakteren we iets lekkers uit de 
snoeppot! 



De 4e verjaardag wordt niet op school gevierd, de 5e en 6e verjaardag worden in overleg met 
de leerkracht gepland. Normaal mogen ouders de verjaardag bijwonen. Maar nu dus even niet.  

 Koelkasten 
In de school staan nu twee grote koelkasten: één boven en één beneden. Deze zijn bedoeld 
om bepaalde bederfelijke etenswaren in te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan melk. Er is niet 
voldoende ruimte in het schoolgebouw om meerdere koelkasten te plaatsen (we dienen o.a. de 
richtlijnen van de brandweer te volgen). De leerkrachten bepalen welke kinderen welk eten en 
drinken in de koelkasten mogen bewaren. Hebt u daarover vragen, bespreek deze dan met de 
leerkracht van uw kind. 

 Groen schoolplein 
Op 4 september horen wij of de provincie de subsidie aan ons toekent. Als dat het geval is, zal 
rond de herfstvakantie de beneden speelplaats worden omgetoverd tot een groener speelplein. 
We informeren u tegen die tijd hier verder over. Ook over de hulp die we dan hard kunnen 
gebruiken! 
 

En dan nog even dit… 

 Geen leerkracht? 
De kans dat we op een dag tijdelijk geen leerkracht voor een groep hebben, is in deze tijden 
groter dan voorheen. Al is het maar omdat wij ons bij klachten moeten laten testen en dan dus 
niet op school mogen komen in afwachting van de uitslag.  
U kunt ervan uitgaan dat wij onze uiterste best zullen doen om dan vervanging te regelen. 
Wanneer dat echter niet lukt en we hebben geen andere oplossing, dan bestaat de kans dat de 
groep tijdelijk naar huis wordt gestuurd totdat wij een juiste oplossing hebben gevonden. 
Mocht een leerkracht langere tijd uitvallen en we hebben geen vervangingen dan zullen we 
samen (dus met meerdere groepen) dit probleem oplossen.  
Digitaal onderwijs (op afstand) zullen we natuurlijk blijven inzetten.  

 Gymmen vanaf 7 september 
De gemeente heeft aangegeven dat we veilig gebruik kunnen maken van de Haspel: 
ventilatiesystemen werken op de juiste manier, beheerders maken toestellen, douches, 
deurklinken e.d. schoon, ook na avondgebruik door sportverenigingen.  
Echter kregen we gisteren te horen dat de werkzaamheden aan het plafond uitlopen. De 
verwachting is dat wij vanaf 7 september weer in de Haspel terecht kunnen. Tot nader bericht 
hoeven de kinderen dus geen gymspullen mee te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Boschkensmiddag afgelast 
Vanwege de RIVM-maatregelen kan onze jaarlijkse Boschkensmiddag niet doorgaan. Wellicht 
dat we later in het schooljaar dit wel weer mogen organiseren. 

 
Bijlage 

 Startbrief Getal & Ruimte Junior 
 
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: info@debron-goirle.nl. 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 4 september 2020. Kopij aanleveren uiterlijk woensdag 
2 september via info@debron-goirle.nl. 
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Verjaardagen juli 
10 juli 2015 Morris Groep 1/2  
11 juli 2013 Merijn Groep 4 
12 juli 2009 Isa Groep 8 
12 juli 2007 Leen Groep 8 
15 juli 2010 Jenthe Groep 7 
15 juli 2013 Jill Groep 3 
16 juli 2015 Lex Groep 1/2  
16 juli 2014 Olivier Groep 3 
16 juli 2014 Sam Groep 3 
18 juli 2011 Sam Groep 5 
18 juli 2009 Tim Groep 8 
19 juli 2009 Toprak Groep 8 
19 juli 2016 Vik Groep 1/2  
20 juli 2009 Coco Groep 8 
23 juli 2014 Vince Groep 3 
23 juli 2009 Nashanteley Groep 8 
23 juli 2012 Lotte Groep 5 
25 juli 2010 Milou Groep 7 
28 juli 2010 Evi Groep 7 
28 juli 2012 Ivo Groep 5 
28 juli 2012 Teun Groep 5 
28 juli 2009 Stefana Groep 8 
31 juli 2010 Dounia Groep 7 
31 juli 2012 Chloé Groep 5 
 

Verjaardagen augustus 
1 augustus 2014 Fien Groep 3 
2 augustus 2014 Dylann Groep 1/2  
4 augustus 2009 Guusje Groep 8 
5 augustus 2012 Levi Groep 5 
7 augustus 2015 Ryder Groep 3 
7 augustus 2014 Bram Groep 1/2  
8 augustus 2014 Maxim Groep 3 
8 augustus 2010 Sevastian Groep 7 
9 augustus 2010 Deniz Groep 7 
12 augustus 2010 Jesper Groep 7 
13 augustus 2009 Bas Groep 8 
14 augustus 2009 Ruben Groep 8 
15 augustus 2016 Tommy Groep 1/2  
16 augustus 2013 Noud Groep 4 
17 augustus 2015 Evy Groep 1/2  
17 augustus 2015 Tygo Groep 1/2  
19 augustus 2016 Vince Groep 1/2  
19 augustus 2011 Lex Groep 6 
 

Agenda 

Eerstvolgende spettershow 
Vrijdag 25 sept 2020 voor de groepen 1/2 blauw, 1/2 geel en 5.  
Helaas mogen vanwege de Corona-maatregelen belangstellenden niet komen kijken… 
Eerstvolgende vrije dag 
Studiedag maandag 7 september 2020. 
OV-vergadering 
Maandag 21 september 2020 om 20:00 uur.  
Onderwerp: OV 2.0, opening samen met klassenouders. 
MR-vergadering 
Dinsdag 15 september om 19:30 uur. 
GMR-vergadering 
Nog onbekend. 


