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Woensdag 5 december 2018

WEEKBULLETIN

Sinterklaasfeest
Wij wensen iedereen vanavond of morgenochtend een
gezellig Sinterklaasfeest.

Studiedag (herhaald bericht)
Donderdag 6 december zijn alle kinderen,
zowel onder- als bovenbouw, vrij. De
juffen zijn die dag vroeg uit de veren,
maar niet om te spelen met
hun cadeautjes. Zij hebben
namelijk een studiedag.

Ouderhulp kerstfeest
Donderdagochtend 20 december vinden er tal van
voorbereidingen plaats voor het kerstfeest ’s avonds. Dit
lukt niet zonder hulp van ouders, dus áls u ’s morgens van
8:45 tot ca 10:30 u een gaatje in uw agenda heeft voor ons
zouden wij daar erg blij mee zijn. U hoeft hiervoor niet op
Masterchef of Heel Holland bakt-niveau te kunnen
functioneren, dus laat dat u er niet van weerhouden. U
kunt zich aanmelden bij juffrouw Hetty
hetty.peeters@eenbes.nl . Indien mogelijk plaatsen wij
zoveel mogelijk ouders bij hun eigen kind.

Maar wat we nog missen….
(herhaald bericht)

Ieder jaar maken wij voor de oudere bewoners in de
omgeving van de school kerststukjes (vandaar die
yoghurtemmertjes). Die zien er, naar allerlei soorten
groen, het leukst uit met tal van frutsels, zoals
kerstballetjes, kralenkettingen, dennenappels op stokjes
etc., enz, ga zo maar verder. Misschien heeft u thuis nog
het een en ander liggen wat u zelf niet gebruikt? Restanten
van vorig jaar of jaren op
zolder bewaard, maar het
komt er toch niet van? Wij
zijn er blij mee!

Even
voorstellen
Beste ouders en kinderen van Brukelum,
Mijn naam is Myrna van den Heuvel. Vanaf woensdag 12
december zal ik op woensdag en vrijdagochtend in groep 7
lesgeven. Ik ben 32 jaar en getrouwd met Twan. We
wonen in Gemert. We hebben samen twee lieve kinderen,
Elin van 3 jaar en Fedde van 14 maanden. Ik geniet van
werken met kinderen. De band die ik met ieder kind
speciaal opbouw geeft me energie. Ik sta inmiddels ruim
elf jaar voor de klas en heb veel ervaring in de bovenbouw.
Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in het vak rekenen.
Vanaf volgende week ben ik op dinsdag rekenspecialist
voor de scholen in Laarbeek. Ik heb veel zin om op onze
school te komen werken en kijk uit naar een fijne
samenwerking! Tot snel! Myrna van den Heuvel.

Schoolplein delen
De laatste keer dit kalenderjaar, op woensdag 12
december, mag je zelf kiezen op welk schoolplein je in de
pauze gaat spelen.

Kinderpostzegels
Dit jaar hebben de kinderen van groep 7
en 8 weer deelgenomen aan de
kinderpostzegelactie.
De actie was bedoeld om kwetsbare
kinderen die bijvoorbeeld niet naar school
kunnen te helpen.
De kinderen van Brukelum haalden meer
dan 4000 euro op! Dat is een fantastisch
goed resultaat.
Bedankt daarvoor allemaal.

Oh kom maar eens kijken..
Op vrijdag 7 december mogen de groepen 1 tot en met 4
één gekregen cadeautje van de Sint meenemen naar
school.
Want één dag is natuurlijk niet voldoende om het
speelgoed uit te proberen…

Jarigen
7 dec.
10 dec.
11 dec.
12 dec.

Eva Migchels
Niels Rovers
Sanne van der Vleuten
juffrouw Mariël
Justin Smeyers
Chiel van den Berkmortel

