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Ouderbijdrage 2018-2019
We hebben dit bericht al eerder
geplaatst, maar toch is het nog bij
sommige ouders aan de aandacht
ontsnapt. Dus, mocht het op u van
toepassing zijn, wilt u dan aan het
verzoek in onderstaand bericht
voldoen?
Herinnering ouderbijdrage 2018-2019:
Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt? Kijkt u het even
na in uw administratie?
De ouderbijdrage bedraagt 25 euro voor alle kinderen die
dit schooljaar vóór 1 april 2019 zijn gestart/ingestroomd. 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 of voor overige vragen contact
opnemen met Wendy Claassen (penningmeester) op
telefoonnummer 06-2463 7043 of op e-mail
w.claassen@artifexfinance.nl.

De cultuurloper
Zoals u misschien weet zijn wij op
Brukelum bezig met een
ontwikkelproces op het gebied van cultuureducatie
middels De Cultuurloper. Nu doen wij al veel op dit gebied,
dank hierbij aan de Tehatex-lessen en de
creavoorstellingen, aan Muziek=cool en de jaarlijkse
voorstellingen die de kinderen bezoeken. Maar we willen
toe naar meer focus en diepgang met betrekking tot
cultuureducatie.
Zo willen wij er de komende tijd voor gaan zorgen dat wij
als team dramalessen aan kunnen bieden en willen we ons
muziekonderwijs een boost geven. Wij willen een
schoolbreed kunstproject organiseren waarin we ook
erfgoededucatie op gaan nemen. Kortom, volop plannen
en ambities.
Wij houden u op de hoogte van de verschillende
vernieuwingen middels het weekbulletin en de website en
natuurlijk via de kinderen die hierover thuis vertellen.

De ambities waaraan we werken zijn de volgende:
1) een leerling op Brukelum gaat van school met een
rijkgevulde culturele rugzak
2) een leerling op Brukelum neemt actief deel aan
het culturele, maatschappelijke leven
3) een leerling op Brukum heeft na 8 jaar zicht op
eigen talenten en die van een ander

Ouderavond
Gisteren is de aftrap gemaakt. Ongeveer 1/3 van de ouders
hebben we inmiddels gesproken. Donderdag en volgende
week dinsdag zien we alle andere ouders. Graag tot dan!

Versierde school
Wat genieten we iedere dag van een mooi versierde school
nu met als thema: Sinterklaas. Er is een commissie die er
steeds voor zorgt dat de school er weer mooi uitziet, daar
willen wij een heel groot compliment voor geven.

Ik-ben-ik training
Wist u dat er een training bestaat, die gegeven wordt
passend bij de leer- en ontwikkelvraag die uw kind heeft
op het gebied van sociaal-emotioneel leren.
De start is op: woensdag 12 december 2018
U vindt uitgebreide informatie over de inhoud van deze
training op www.coachingstap.nl (onder het kopje IK-benIK training)

Yoghurtbakjes
Eet u thuis wel eens Griekse yoghurt uit zo’n emmertje?
Wij zijn er op dit moment blij mee.

Juf Iris
Vanaf donderdag as gaat juf Iris vd Goor op basisschool de
Heindert re-integreren.
Iris begint in groep 3/4 naast juf Myrthe, maar zal in de
loop van het schooljaar ook in andere groepen gaan
werken. Bedankt juf Iris voor alles wat je voor de kinderen
op Brukelum hebt gedaan !
Wij wensen Iris een fijne tijd op de Heindert!

Panelavond

Een ezel stoot zich…
Twee keer op een rij ging het fout met
de jarigen, helemaal in het verkeerde
rijtje in de agenda gekeken. Deze ezel
stoot zich blijkbaar wel 2 keer aan
dezelfde steen. Onze excuses, want
Janne van Mierlo, Joep Houët en
Faas Kox werden afgelopen week écht
een jaartje ouder. Daarom dit keer extra
groot en in een opvallend kleurtje,

gefeliciteerd.

Jarigen
25 nov.
28 nov.

Schoolontwikkeling
Ik loop nu alweer bijna 3 maanden rond op Brukelum en
begin me al een beetje thuis te voelen. Dat komt, omdat ik
fijne collega’s heb om mee samen te werken. Ik krijg
energie als ik kinderen in de groep zie genieten en
gemotiveerd zijn om te leren. Wat ik belangrijk vind van
onderwijs, is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een
veilige omgeving. Als school nemen wij onze taak serieus
en zijn zelf ook in ontwikkeling als team. We hebben een
schoolambitie:
Samen vernieuwend leren !!
Het koersplan van de Eenbes is hierin onze leidraad.
Als team zijn we met een professionaliseringstraject bezig,
dat zorgt dat we met de onderwijsvernieuwingen mee
gaan. De vier competenties samenwerken – flexibel gedrag
– leervermogen – eigenaarschap zijn de basis voor een
professionele cultuur en houding op Brukelum. Wij zijn als
team zelf constant in ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat we de lesstof interactief aanbieden met
verschillende doelgerichte werkvormen. Leer
bevorderende feedback geven is specifiek en doelgericht,
dit doen we in een taakgerichte werksfeer.
Ons doel is een kwalitatief gezonde school voor uw kind !
Wij krijgen ook graag feedback van u als ouder op ons
onderwijs, u dit doen op onderstaand mailadres:
Barbara Hoens (directeur)
barbara.hoens@eenbes.nl

Jorith Tielemans
Levi van Hoof

