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WEEKBULLETIN

Vrije uitloop

Crea groep 1/2 en 7

Toen we afgelopen zomer nieuwe buitendeuren kregen
bleek er geen rekening gehouden te zijn met de
brandveiligheid. Op het moment dat toen een deur
afgesloten was, kon je van binnenuit niet naar buiten
lopen tenzij je een sleutel bij de hand had. Dat is in een
openbaar gebouw als een school in geval van nood
uiteraard niet de bedoeling. Dus dit is in de kerstvakantie
veranderd. We kunnen nu weer ten alle tijden vrij naar
buiten lopen, oftewel vrije uitloop. (Helaas niet naar
binnen)

Donderdag 24 januari zijn er weer 2 nieuwe groepen aan
de beurt om iets leuks op de planken te zetten. De
voorstelling is ’s middags voor de kinderen van Brukelum
en ’s avonds voor alle andere belangstellenden. Heeft u
een kleintje thuis, dan verzoeken wij u een oppas voor hen
in te schakelen. Zo kunnen de acteurs en actrices zich
optimaal op hun talenten concentreren en u geniet van
een onbezorgd avondje uit. De voorstelling begint om
18:30 uur. De cast wordt ’s middags om 13:15 u bij De
Dreef verwacht en ’s avonds om 18:00 u. Voor de
overblijvers geldt dat een van hun juffen hen ’s middags
mee naar De Dreef neemt.
Na afloop ziet u bij de deur een emmer staan waar u uw
vrijwillige financiële bijdrage voor de voorstelling kunt
stoppen. Het huren van het licht o.a. en het inkopen van
materialen brengt toch altijd een kostenpost mee die
vanuit de overheid niet vergoed wordt. Dus alle kleine
beetjes helpen.

Voor een gesloten deur
Echter …… geen vrije uitloop naar binnen. Want er zitten
nu klinken op waarmee je de deur van buiten naar binnen
niet kunt openen. Zondermeer veilig voor brand en ook
voor diefstal en ongenode gasten waarmee we in het
verleden wel eens te maken hadden! Minder handig voor
ouders of kinderen die eerder of later naar school komen
dan de reguliere tijd. Daarom vragen wij u het volgende:
Naast de voordeur bij de bovenbouw zit een bel. We
vragen u in eerste instantie 2 keer aan te bellen. Deze bel
horen we niet in elke ruimte of bij teveel geroezemoes.
Merkt u dat er niemand komt om de deur voor u te
openen, dan klopt u op het raam van groep 6 of groep 7 en
laten wij u binnen. Dank u wel.

Voortgezet Onderwijsmarkt
Datum??? is de jaarlijkse onderwijsmarkt voor de kinderen
van groep 7 en 8, dit keer georganiseerd door …… wie???
Als uw kind zich ingeschreven heeft krijgt hij of zij deze
week de uitnodiging waarop de tijden vermeld staan.

Schoolplein delen
Heb je je vriendjes van het
andere schoolplein al een
gelukkig 2019 gewenst? Dat
kan morgen ook, want dan
mag je kiezen waar je in de
pauze speelt.

Jarigen
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari

Lisa v Rooij
Sara Migchels
juf Maaike
Sam Ketelaars
Kiki van Zutphen
juffrouw Barbara
Puck Aben
Glenn van Diepen

uitnodiging KiKo (ingezonden bericht)
Hallo allemaal!
Het is weer bijna zover: de midwintervoorstelling van KiKo
Laarbeek staat voor de deur! We nodigen je graag uit om
op zondag 27 januari 2019 te komen kijken en luisteren.
Deze keer is anders dan anders...
KiKo is namelijk een kleutergroep rijker, onder leiding van
een nieuwe docente Renske! Ze zullen een bijzondere
mini-musical van Roodkapje uitvoeren. Daarnaast kun je
ook genieten van de 2 minimusicals Annie en Hairspray, op
de oude, vertrouwde manier. Onder leiding van docente
Neeltje worden de bekende musicals in een nieuw jasje
gestoken en zal het enthousiasme weer van het podium
spatten!
Onze oudste kinderen (11-16 jaar) zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor een grote musical op zaterdagavond
23 maart in het Dorpshuis in Lieshout. Ze zullen de
midwintervoorstelling opluisteren met een voorproefje
van hun musical ‘I want to break free’. Ben je nieuwsgierig
geworden? Kom kijken! En zet 23 maart alvast in je
agenda!
Kom kijken!
Leuk als je komt kijken! Op zondag 27 januari om 11:00 uur
en om 13:30 uur in de Dreef in Aarle-Rixtel. De toegang is
gratis.

