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Woensdag 10 oktober 2018

WEEKBULLETIN

Voorleeswedstrijd
Verser van de pers kan bijna niet. Vanochtend zijn de
voorleeskampioenen met elkaar de strijd aangegaan om de
allerbeste van de allerbeste te worden.

Voor alle kanjers van groep 3
Jullie zijn nu al 8 weken in groep 3 en
hebben al veel letters en woorden
geleerd, waardoor jullie al hele
zinnen kunnen lezen.
Na de herfstvakantie kunnen jullie
ook vast alleen naar de klas toe lopen
en zorgen dat jas en tas netjes aan de
kapstok hangen. Dus afscheid nemen
van je ma, pa, oma, opa of wie je
naar school brengt, doen we voortaan buiten bij de grote
deur.
Zulke knapperds moeten dat toch kunnen!

Bakjes en broodtrommels
Dat was niet gemakkelijk, want het waren stuk voor stuk
kanjers. Toch kan er maar één de winnaar zijn. Of in dat
geval zijn het er twee.
In de middenbouw gingen Janne van Mierlo, Loes van Hoof
en Saar Raijmakers voor de titel en dat werd uiteindelijk
Saar. Op de foto hierboven zie je ook leeskanjers uit groep
3 staan. Zij liepen alvast warm voor volgend jaar.

In de bovenbouw deden
Babette Boons en Jordi
Kastelein mee en daar
kwam Babette als beste
naar voren. Zij dingt mee
naar het Laarbeeks
voorleeskampioenschap
dat later dit schooljaar
plaats vindt. Gefeliciteerd
allemaal met jullie
overwinningen, want
zover zijn jullie alle 5
gekomen. En Babette,
straks veel succes in
Laarbeek.

Misschien was het u opgevallen dat het keukenkastje leeg
raakt? Voor vulling kunt u bij de doos met gevonden
voorwerpen terecht. Die staat in het halletje bij de ingang
van de onderbouw. Wellicht zit er
letterlijk iets van uw gading bij. Na de
vakantie gaat wat er overblijft bij het oud
plastic, anders slibt de ingang dicht,
vrezen we.

Steppen en skeelers
Dinsdag 23 oktober mag je een stepje of skeelers
meebrengen. Dit laatste wel met goede bescherming om
polsen, knieën en ellenbogen, want veiligheid is natuurlijk
belangrijk. De gymlessen vervallen die dag en voor groep 5
geldt dat voor de gymles van de volgende dag.

Luizencontrole
Woensdag 24 oktober staan de luizenpluizers weer paraat.
Dus geen liters gel of kunstig gefabriceerde modelletjes
want dat controleert niet gemakkelijk. Vandaag back to
basic.

Afscheid
Gisteren hebben we afscheid genomen van juffrouw Cindy.
Ze is al op haar nieuwe school gestart, maar we wensen
haar natuurlijk een fijne tijd daar. Wij bedanken haar heel
hartelijk voor haar inzet op Brukelum.
Beste ouders,
Afgelopen dinsdag was mijn laatste werkdag op Brukelum.
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en
het vertrouwen. Ik heb met veel plezier op Brukelum
gewerkt en ga nu een nieuwe uitdaging aan.
Alvast een fijne vakantie en wellicht tot ziens.
Groetjes, Cindy

Creavoorstelling groep 4 en 5
Op 1 november is de eerste creavoorstelling van dit
schooljaar. Het spits wordt afgebeten door de groepen 4
en 5. De kinderen worden ’s middags om 13:15 uur bij De
Dreef verwacht. De kinderen die overblijven lopen met de
juf naar De Dreef.
’s Avonds is de voorstelling voor ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden. Niet voor kinderen, zij hebben
overdag de voorstelling al gezien. Voor de
avondvoorstelling zijn alle acteurs en actrices om 18:00 uur
bij De Dreef.

Jarigen
11 oktober

14 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober

19 oktober
20 oktober
21 oktober

Tijs van den Boogaard
Willem Heinsbergen
Mika Manusev
Loet Peters
Isabel Meulendijks
Kris van Lieshout
Yara Kuyt
Milan Kuyt
Sam Vogels
juffrouw Iris
Valerie Meulendijks
Sebastiaan van der Burgt
Connor van Grinsven
Rens van Asten

