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Woensdag 3 oktober 2018

WEEKBULLETIN

Ouderbijdrage

Medezeggenschapsraad

Het schooljaar is weer begonnen. Ook dit jaar wil de
ouderraad allerlei leuke activiteiten voor de kinderen
organiseren zoals de schoolreis, het Sinterklaasfeest en het
Kerstfeest maar ook de schoolfeestdag, de kinderboekenweek en natuurlijk nog een aantal anderen. Daarom willen
wij u vragen de ouderbijdrage voor uw kind(eren) over te
maken.

Dinsdag 9 oktober vergadert de medezeggenschapsraad.
De agenda bevat o.a. de volgende punten: de taken van de
MR, het activiteitenplan, het jaarverslag en de
tussenschoolse opvang. Wilt u de vergadering als
toehoorder bijwonen dan kunt u contact opnemen met
juffrouw Hetty hetty.peeters@eenbes.nl

De ouderbijdrage bedraagt € 25,- voor ieder kind dat dit
schooljaar is gestart of instroomt vóór 1 april 2018. U kunt
uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90 RABO
0101 4324 02 t.n.v. Ouderraad Basisschool Brukelum
graag onder vermelding van naam en groep van uw
kind(eren).
Heeft u de middelen niet om de ouderbijdrage te betalen
dan kunt u mogelijk gebruik maken van Stichting Leergeld.
U heeft hiervoor een factuur van de Ouderraad nodig. U
kunt hiervoor contact opnemen met Wendy Claassen
(penningmeester) op telefoonnummer 06 - 2463 7043

Voorleeswedstrijd

Kledinginzameling
De kou sluipt langzaam aan weer
Nederland binnen. Op sommige
ochtenden op weg naar school is een
winterjas best het overwegen waard.
Over winterjassen gesproken, heeft u
uw garderobe al onder handen
genomen en ontdekt dat sommige
kleding toch zó 1980 is? Of kon dat
zomerjurkje op het einde van deze
zomer nog wel, maar is het volgend
jaar echt aan vervanging toe? Wij weten er wel raad mee.
Vrijdag a.s. wordt er weer oude kleding opgehaald voor
een goed doel. U kunt de zakken morgen in de aula zetten,
tegen de wand van groep 6. Of vrijdagochtend voor 9:00
uur meteen aan straat.

Dank je wel
Dank je wel, lieve allemaal voor jullie hulp vandaag tijdens
de schoolfeestdag. Zonder jullie zouden we letterlijk en
figuurlijk handen te kort gekomen zijn. Dank je wel!
Het lukt niet om vandaag al foto’s in het bulletin te
plaatsen voor een sfeerimpressie. Die houdt u een weekje
tegoed en dan zullen ook op de website foto’s staan.

De voorrondes van de voorleeswedstrijd beloven een
schitterende finale. Nu al wordt er in de groepen 4 t/m 8
gewedijverd wie in hun eigen klas de beste van al die
leeskanjers wordt en straks meedingt
naar de titel. Wij zijn benieuwd.
Volgende week krijgt u vers van de
pers te horen wie woensdagochtend
de nummers 1 geworden zijn.

Fietsenstalling
Letten jullie erop dat je de fietsen op de goede plek
wegzet? Groep 8 heeft hun fietsen onder het afdak staan
en de andere groepen van de bovenbouw zet ze naast en
achter de berging. Pak je je fiets eruit, let dan a.u.b. op de
fietsen van je buren want als er eentje omvalt heb je zo
een domino-effect. En dan verandert het van een
fietsenstalling in een zwijnenstal…..

Jarigen
4 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
10 oktober

Vick van Hoof
Somaya Mohamed
Becky Smeyers
Mees van der Velden
Mees Aben
Yana van Grinsven

Logopedie (ingezonden bericht)
Gratis inloopspreekuur

PRAKTIJK
Molenstraat
9B

U kunt bellen
voor een
vrijblijvende
afspraak
wanneer het u
uitkomt

BS DE HEINDERT
BS DE DRIEHOEK
PSZ DE
RAKKERTJES en
KINDEROPVANG
"KLIMOP"
Schoolstraat 1
28-09-2018
02-11-2018
18-01-2019
22-03-2019
17-05-2019
IN DE HAL BIJ PSZ
EN KINDEROPVANG
TUSSEN 08.30 UUR
EN 09.15 UUR.

BS DE BRUKELUM
Broekelingstraat 2

05-10-2018
14-12-2018
15-02-2019
14-06-2019
tussen 08.30 uur
en 09.00 uur

