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WEEKBULLETIN

Woensdag 26 september 2018

Kinderboekenweek

Juf Maaike welkom

Het thema van dit jaar is vriendschap. Natuurlijk is
voorlezen een belangrijk onderdeel van de
kinderboekenweek en worden ouders, opa’s, oma’s of
andere geïnteresseerden uitgenodigd om te komen
voorlezen in groep 1/2. Wilt u dat, dan kunt u dit
doorgeven aan juffrouw Anke. anke.rovers@eenbes.nl
Onze oudste leerlingen gaan op Mariëngaarde voorlezen.
Wij hopen op een week met veel (voor)leesplezier.

Woensdag 3 oktober begint juf
Maaike Visser in groep 1/2. Niet te
verwarren met juf Maaike van der
Horst. Zij blijft dezelfde
werkzaamheden verrichten als de
voorgaande weken. Een tikje
verwarrend, hè, al die dubbele namen
in het team van Brukelum?

Voorleeswedstrijd

Na de herfstvakantie werkt juf Maaike iedere maandag,
dinsdag en woensdag. Juf Anke heeft dan op donderdag en
vrijdag deze groep. We wensen juf Maaike veel
werkplezier op Brukelum.

Wil jij meedoen aan de voorleeswedstrijd die wij ieder jaar
in de Kinderboekenweek organiseren? Deze wedstrijd is
woensdag 10 oktober. Om deel te kunnen nemen moet je
eerst kampioen van jouw klas worden en daarna stroom je
door naar de wedstrijd van de middenbouw of die van de
bovenbouw. We vertellen dit nu alvast want binnenkort
starten de voorrondes in iedere klas. Zo heb je tijd om te
kijken welk boekfragment jij aan jouw klasgenoten wilt
voorlezen. Bij je juf kun je je aanmelden.

Juf Sabine bedankt
a.s. Vrijdag 28 september
heeft juf Sabine haar laatste
werkdag op Brukelum. We
willen haar bedanken voor
haar werk bij groep 1/2.

Schoolfeestdag 3 oktober
Allereerst een laatste dringende oproep. We komen voor
de bovenbouw 2 begeleiders te kort. Wie kan van dienst
zijn? Wij, of beter gezegd uw kinderen, zijn er enorm mee
geholpen. Meld je hiervoor bij juf Maaike
maaike.vanderhorst@eenbes.nl
Woensdag 3 oktober vieren we de verjaardag van onze
school, 39 jaar al weer. Hoe ziet het verjaardagsfeest van
een jarige school eruit?
We verwachten de kinderen gewoon om 8:45 uur op
school. Geef uw kind oude kleren aan, want ze kunnen vies
worden. Met de hele school gaan we naar de voorkant van
de school waar de vlag (bijna) hangt. We zeggen bijna,
want Jordi uit groep 8 is de oudste en Beatrijs uit groep 1 is
de jongste van deze school. Zij nemen deze officiële taak
op zich terwijl het schoollied gezongen wordt. Daarna gaat
iedereen in groepjes allerlei activiteiten doen zoals
knutselen, schminken en spelletjes. Alles rondom het
thema van de kinderboekenweek: vriendschap. De
onderbouw heeft een begeleider bij zich, de bovenbouw
doet dat zelfstandig.
Halverwege de ochtend is er een pauze, dus als je wil graag
fruit meenemen. De kinderen krijgen wel iets lekkers
tussendoor, maar dat zit in een activiteit.
De onderbouw sluit de feestochtend om 12:15 uur af, de
bovenbouw is om 12:45 uur uit.
Alle hulpouders die zich opgegeven hebben, hebben van
juf Maaike een bevestigingsmail gehad. Uiterlijk maandag
krijgen zij de laatste informatie.

Extra Studiemiddag vrijdag 16 nov.
Op vrijdagmiddag 16 november 2018 is er een ingelaste
studiemiddag voor het team op Brukelum i.vm.
professionalisering. Dat betekent dat de kinderen van de
bovenbouw de middag vrij zijn. Wij gaan er vanuit dat u
zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren) als dat niet
lukt kunt u contact opnemen met Barbara Hoens, dan kan
ze meedenken in een oplossing hiervoor.

Schoolplein delen
Dit keer is het een dinsdag dat je op het plein speelt waar
jij het extra leuk vindt. Dit kan je eigen stekkie zijn, maar
gluren bij de buren mag ook.

Jarigen
28 sept.
30 sept.

Sven Vermulst
Jeroen Barenbrug
Roos de Cloonie Maclennan

