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woensdag 19 september 2018

WEEKBULLETIN

Uitslag verkiezingen
leerlingenraad
Spannend! Wie o wie zou groep 5 gaan vertegenwoordigen
in de leerlingenraad. En wie werd er in groep 7 naar voren
geschoven? De uitslag kwam gisteren binnen! Kris van
Lieshout uit groep 5 en Lotte van Zutphen uit groep 7
kwamen als winnaars uit de (stem)bus. Samen met Chenna
Raaijmakers en Stijn Biemans, de oude rotten in het vak,
gaan zij dit schooljaar regelmatig met juf Barbara om de
tafel. Wij feliciteren
Lotte en Kris en
wensen de
leerlingenraad veel
wijze raad en succes.

Jeugdgemeenteraad
Naast de leerlingenraad stond er in groep 7 nóg een
verkiezing op het programma. Namelijk die van de
jeugdgemeenteraad: wie vertegenwoordigt Brukelum op
Laarbeekniveau? Als gloednieuw lid is Yao Dekkers
gekozen. Sjoerd Knukkel van groep 8 is zijn partijgenoot.
Ook hen wensen we veel succes en wijze raad.

Noodoproep brigadier!
De vacature voor het brigadieren op maandag 12:15 uur
staat nog altijd open. Helaas zijn we eerstdaags
genoodzaakt dit oversteekmoment onbemand te maken,
tenzij iemand zich alsnog nog
meldt. Het kost u zo’n 10
minuten, veel tijd is dat niet.
Mocht u beschikbaar zijn,
graag! U kunt zich melden bij
juffrouw Lian
lian.geris@eenbes.nl We
hopen, namens alle kinderen,
op respons.

Schoolfeestdag
We komen echt nog mensen m.n. in de bovenbouw te kort
voor de schoolfeestdag op woensdag 3 oktober. Vaders,
moeders, opa’s, oma’s, oppas: iedereen is van harte
welkom om een handje te helpen.
En…. alvast voor de kinderen een tip: op een feest draag je
vaak je mooiste kleren. Dat moet je nou net deze dag NIET
doen, want je kan vies worden!

Week van het pesten
Deze week is het de week van het pesten. Wij besteden
het hele schooljaar door aandacht aan hoe je op een
prettige manier met elkaar omgaat. De sociokring en de
driehoeksgesprekken zijn daar een voorbeeld van. Maar
deze week praten we er met elkaar extra over. Wat is
pesten, wanneer is iets pesten, wat kan jij doen als je het
bij iemand anders ziet gebeuren, wat doe je als je zelf het
slachtoffer bent, of ben jij misschien een van de
meelopers?
Als er gepest wordt in de klas, hopen wij als leerkrachten
dat leerlingen dit bij ons melden. Het herkennen van
signalen is namelijk best lastig. Bovendien gebeurt pesten
vaak buiten de muren van het klaslokaal of op momenten
dat een leraar niet kijkt. Leerlingen moeten hun leraar dus
in vertrouwen nemen, over de drempel durven stappen
om te vertellen wat zich afspeelt in de klas. Als leerlingen
in het geval van pestsituaties de stap durven te zetten om
naar hun leraar toe te stappen wordt zo een eerste
beweging te maken in de aanpak van pesten.

Kinderpostzegelactie

Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het
weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000
kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Op Brukelum is
dat groep 7 en groep 8. Hun missie: 400.000 kinderen
helpen aan een goed thuis.
Voor kinderen, door kinderen
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen
zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan
langs de deuren om postzegels en andere leuke producten
te verkopen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is
uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn.

Een goed thuis
400.000 kinderen worden geholpen aan een goed thuis
dankzij de inzet van ruim 160.000 kinderen dit jaar tijdens
de Kinderpostzegelactie.
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van De
Fabeltjeskrant op de zegels! Ter gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum van deze iconische
televisieserie hebben zij een ereplekje voor Meneer de Uil,
Bor de Wolf en Juffrouw Ooievaar op de Kinderpostzegels
dit jaar.

Jarigen
21 sept.
23 sept.

Demi Sleegers
Beatrijs van Mechelen
Lara Plettenberg
Lola Vogels

