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Woensdag 12 september 2018

WEEKBULLETIN

Informatieavonden

Openingsviering

Deze 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. Voor de volgende klassen hopen wij
nog te kunnen begroeten op

“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.” Vrijdag 14
september komen we bij elkaar om samen de opening van
het nieuwe schooljaar te vieren, onze wensen te
bespreken en de nieuwe kinderen en juffen worden extra
in het zonnetje gezet.

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

We hebben het vorige week al gevraagd, maar ….. er kan
nog meer bij!

groep 5
groep 6
groep 7

Leerlingenraad (herhaald bericht)
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.

Schoolfeestdag (herhaald bericht)
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
Bent u handig met schminck? Dan zijn we ook blij met u.
Ook hiervoor meldt u zich bij juf Maaike.

Instromen nieuwe leerlingen
Wij zijn op Brukelum onze leerlingenadministratie aan het
updaten.
Fijn dat wij bijna alle formulieren van u hebben mogen
ontvangen met de leerlinggegevens.
Wist u dat broertjes of zusjes van onze leerlingen ook al
aangemeld kunnen worden?
U kunt dit doen door een afspraak te maken met Barbara
Hoens, de directeur via directiebrukelum@eenbes.nl
Om prognoses te kunnen maken voor de toekomst willen
we graag weten, welke leerlingen nog gaan instromen,
vooral voor komend schooljaar.

Even voorstellen
Hallo, ik ben Sanne van Dijk, ik ben 19 jaar en ik woon in
Beek en Donk. Afgelopen donderdag (6 september) ben ik
begonnen met mijn stage bij jullie op school. In augustus
ben ik gestart met opleiding hbo pedagogiek. Ik loop stage
in groep 3 bij Heidi en Maaike . Dit zal een jaar lang elke
donderdag zijn. Soms kan het natuurlijk zijn dat ik vrij heb
van school en dat ik een extra dag kom. Naast school
fitness ik, ga ik graag naar een festival en op stap en doe ik
graag leuke dingen met mijn vriendinnen en familie. Ik heb
al wat ervaring in het werken met kinderen, ik ben
namelijk in februari afgestudeerd als onderwijsassistent.
Het werken met kinderen vind ik echt fantastisch! Je kan
kinderen zoveel leren en zoveel bieden.
Ik heb heel veel zin in de komende tijd in groep 3!
Groetjes,
Sanne

Jarigen
17 sept.
18 sept.

Sara Jansen
Nicky van Boekel

