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woensdag 3 september 2018

WEEKBULLETIN

Leerlingenraad
Zit je in groep 5 of 7 en wil je graag jouw klas 2 jaar lang
vertegenwoordigen in de leerlingenraad? Meedenken over
schoolse zaken waar jij als praktijkervaringsdeskundige je
steentje aan bij wilt dragen? Doe dan mee aan de
voorverkiezingen. Stel een programma op van wat jij
belangrijk vindt, maar houd hierbij wel in je achterhoofd
dat het haalbaar zou moeten zijn. Meer vrije dagen klinkt
bijvoorbeeld aantrekkelijk, maar dit kan niet uitgevoerd
worden omdat iedereen een vaststaand aantal uren per
jaar moeten maken. Je mag jouw verkiezingsprogramma
en/of pamflet vanaf 14 september op de wand van jouw
klas prikken. Je juf vertelt je wanneer jij je speech voor
jouw klas mag houden. Dinsdag 18 september, op
Prinsjesdag, worden er in je klas verkiezingen gehouden
met een echte stembus. Lijkt het je wat? Laat het je
leerkracht weten!
Denk je nu, maar hoe zit
het dan met groep 6 en 8?
De kinderen die in deze
klas zitten hebben zich
vorig schooljaar voor 2 jaar
beschikbaar gesteld. Een
compleet nieuwe samenstelling van de leerlingenraad is
niet handig, dus worden ‘de oude rotten in het vak’ gemixt
met de nieuwelingen.

MR-vergadering (herhaald bericht)
De MR maakt donderdag 6 september de aftrap voor hun
eerste vergadering dit schooljaar. Zij hebben op hun
agenda o.a. de volgende punten staan evaluatie schooljaar
2018 -2019, speerpunten MR 2019-2020, zorgplan,
activiteitenplan en jaarplan MR. Wilt u deze vergadering
als toehoorder bijwonen, dan kan dat. U meldt zich
hiervoor bij juffrouw Hetty hetty.peeters@eenbes.nl

Reminder
Ligt het inlichtingenformulier nog bij de deur zodat u het
zeker niet vergeet, maar…. Of schuift u de rapportmap
dagelijks opzij om de tafel te dekken en belandt hij om de
een of andere reden toch niet in de fietstas, we kunnen
het ons zo maar voorstellen…. Toch hebben wij ze wel
nodig, op onze verzamellijst is nog niet iedereen afgevinkt.

Informeren van ouders
Informatieavonden
Volgende week bent u van harte
welkom op de informatieavonden
die in elke groep gehouden worden. Op deze avonden
krijgt u te horen wat er het komend jaar in deze klas speelt
en kunt u meteen kennismaken met de nieuwe
leerkrachten. Wij hopen u te kunnen begroeten op
maandag 10 september

19:00 uur
20:15 uur
dinsdag 11 september
19:00 uur
20:15 uur
woensdag 12 september 19:00 uur
donderdag 13 september 19:00 uur
20:15 uur

groep 1-2
groep 3
groep 4
groep 8
groep 5
groep 6
groep 7

De website
Deze is bijna up to date. Hier kunt u veel informatie vinden
over de school.
De kalender en de schoolgids kunt u hier ook vinden, de
vakanties en studiedagen. Als u aanvullingen heeft voor de
website kunt u deze melden op
directiebrukelum@eenbes.nl.

Weekbulletin
Het weekbulletin is het informatiekanaal schoolbreed voor
alle ouders, wij willen Hetty een compliment geven voor
het maken van dit weekbulletin.

Klasbord
Komend schooljaar zullen een start maken met klasbord.
Dit is een app die een leerkracht aan maakt voor de eigen
groep. U kunt zich als ouder hiervoor aanmelden via een
speciale code, alleen voor ouders van de groep van uw
kind.
De leerkracht kan hier een bericht of foto’s opzetten van
activiteiten die de groep heeft gedaan, vanuit een veilige
omgeving. Een oproep of bericht over een uitstapje kan
ook via deze app of via de mail. Hij is bedoeld om ouders
extra te informeren. U kunt zelf wel of niet kiezen voor
deze app en hoort bij het nieuwe tijdsonderwijs.

De leerkrachten zijn allemaal uitgenodigd om Klasbord te
gaan gebruiken. Dat wil niet zeggen dat u meteen
volgende week van iedere leerkracht een uitnodiging
krijgt, maar voor de toekomst zal dit wel onderdeel zijn van
ons onderwijs op Brukelum.

Schoolfeestdag
Woensdag 3 oktober viert de school haar verjaardag, 39
jaar al weer. Hier maken we een mooi feestje van. De
kinderen zijn onze gasten, maar wie wordt gastvrouw of
gastheer? U kunt zich melden voor de onderbouw, dan
begeleidt u een groepje of een
activiteit. Of zit u bij de
bovenbouw, dan wordt u ingezet
bij een activiteit. Lijkt dit u wel
wat? U kunt zich melden bij
juffrouw Maaike
maaike.vanderhorst@eenbes.nl

Laarbeek actief
U krijgt vandaag naast het weekbulletin ook een flyer van
Laarbeek Actief. Hierin worden de kinderen uitgenodigd
kennis te komen maken met verschillende sporten en
organisaties op zondagochtend 16 september. Meer
informatie vindt u op de flyer.

Vervanging van juf Cindy
Na de herfstvakantie gaat juf Cindy op haar nieuwe school
beginnen en zal juf Anke haar taak invullen. We zijn heel
blij dat we een bekende juf kunnen inzetten. Juf Anke zal
op maandag en dinsdag ondersteuning doen in de groepen
5 en 6, op donderdag en vrijdag werkt ze bij de kleuters.
Juf Maaike begint op 1 oktober 2018 en zal op maandag –
dinsdag en woensdag in de kleutergroep zijn.

Bent u handig met schminck?
Dan zijn we ook blij met u. Ook
hiervoor meldt u zich bij juf Maaike.

Krentenbaard

Parkeren

Mogelijke symptomen

In de Broekelingstraat kunt u op diverse
plaatsen parkeren, maar de parkeerhavens
naast de school, waar voormalig tandarts
Martin zijn praktijk had, zijn privéterrein.
Zou u een auto een stukje verderop willen
zetten? Dank je wel.

Ontruimingsoefening
Woensdag vindt de eerste ontruimingsoefening plaats. Op
deze manier weten de kinderen wat ze moeten doen en
waar ze op de verzamelplek moeten gaan staan in geval
van een calamiteit. Voor ons is het tevens om te kijken of
alles naar tevredenheid is of dat er nog verbeterpunten
zijn. Deze oefening is aangekondigd, gedurende dit
schooljaar volgen er nog meer (ook in de gymzaal en
tijdens het overblijven) om de routine erin te houden.

Op school zijn kinderen met krentenbaard. Houdt u dit bij
uw kind extra in de gaten?









Er ontstaan groepjes rode bultjes of vlekjes,
vooral bij de neusgaten en de mond. Soms komen
ze ook op andere plekken voor maar dan zijn de
plekken groter.
De ontsteking begint soms op een plaats waar al
een wondje zit.
De bultjes worden blaasjes waar gelig vocht in zit.
Wanneer de blaasjes opengaan, worden het natte
plekjes met gele korstjes.
De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel
uitbreiden.
De huid kan pijnlijk zijn en jeuken.

Na besmetting duurt het ongeveer 4 tot 14 dagen voordat
er verschijnselen optreden.
Krentenbaard is goed te behandelen, dus wanneer je
vermoedt dat je of je kind krentenbaard heeft, ga dan even
langs de huisarts. Deze zal dan kijken of er ook
daadwerkelijk sprake is van krentenbaard.

Jarigen
2 sept.
7 sept.

Vino Verhoeven
Fay van der Heijden
Jordi Kastelein

8 sept.
11 sept.

Tim van Rooij
Lott Donkers

