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WEEKBULLETIN

Crea groep 1/2 en 7 (herhaald bericht)

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.

Woensdag 23 januari 2019

Compliment voor meneer Geert
Via ouders krijgen we vaak complimenten dat
meneer Geert de tuin weer zo mooi op orde heeft
gemaakt. Wij zijn heel blij op school met meneer
Geert. Dus daarom is dit bericht in het
weekbulletin wel op zijn plaats.

Informatieavond 12 maart

Op dinsdag 12 maart is er een informatie avond
op school voor nieuwe ouders en kinderen.
Deze avond begint om 19.00 uur.
De inschrijving van nieuwe leerlingen kan op
deze avond, maar u kunt hiervoor ook een
afspraak maken. U kunt uw kind opgeven vanaf 3
jaar. Wij vinden het fijn om te weten welke
kinderen schooljaar 2019-2020 zullen instromen,
ook kleine broertjes en zusjes van kinderen die al
op school zitten.

Staking

15 maart 2019 is er weer een landelijke staking
voor het onderwijs. Ieder lid van het team heeft
het recht om te staken. Binnen de Eenbes hebben
we hier een gezamenlijke afspraak gemaakt. De
groep kinderen waarvan de leerkracht staakt heeft
die dag geen school. Staakt de meerderheid van
het team is er 15 maart geen school. Volgende
week kunnen we hier meer duidelijkheid over
geven, u kunt alvast rekening houden met de
mogelijkheid dat uw kind(eren) vrij zijn.

Voetballen op het veld.

Tijdens de pauzes maken wij gebruik van het
voetbalveld naast het schoolplein. Wij realiseren
ons dat het belangrijk is voor de kinderen om te
kunnen bewegen in de pauzes.
In de winterperiode bekijken we dagelijks of het
daar niet te nat is.

T.S.O

-

Wij hebben in de afgelopen tijd bij ouders,
kinderen en team gevraagd hoe de ideale overblijf
situatie er uit ziet. Alle tips en tops zijn
meegenomen, in de volgende punten.
Wij hebben een aantal aanpassingen gedaan en
sommige afspraken zijn hetzelfde gebleven.
Graag willen we die met u delen:
-

1. Het eten:
Ouders zijn verantwoordelijk voor het
eten van hun kinderen. Wij zijn een
tolerante school, dat wil zeggen dat we
wel gezond eten stimuleren, maar niet
willen sturen op water en brood. (Met een
verjaardag traktatie mag er ook een
snoepje zijn) Wij hebben een aantal
afspraken gemaakt (zie onder) en binnen
die kaders kunnen ouders zelf kiezen wat
het beste eten is voor het kind. Kinderen
ruilen geen eten, ze ruimen zelf mee op,
zodat de lokalen weer netjes zijn na het
eten.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
- Geen drinken met prik (hierdoor wordt
veel geknoeid en is niet fijn voor de
vloerbedekking)
- Geen koeken ( ook geen peperkoek,
speculaas, enz.)
- Salades mogen wel, maar worden niet
in de koelkast gezet, bewaren in de
tas.
- Er worden geen producten
opgewarmd. (soep – pasta e.d.)

2. Tijden:
- De kinderen gaan eerst naar buiten om
12.15 uur, de reden hiervoor is dat ze eerst
even kunnen bewegen en ontspannen. Om
12.30 uur komen ze naar binnen en gaan
ze eten in verschillende leeftijdsgroepen.

We vinden het belangrijk dat de kinderen
tussen de middag kunnen ontspannen en
even kunnen bijkletsen. Kinderen die
langzaam eten krijgen de tijd om alles op
te eten. Als er eten over is gaat dit terug
mee naar huis. Na het eten gaan alle
kinderen naar buiten om 13.15 uur om te
spelen.
Om 13.15 uur mogen de kinderen die
thuis hebben gegeten weer op de
speelplaats komen. Er is dan ook een
leerkracht buiten.

3. Gedrag van kinderen:
Een van onze kernwaarden is respect
hebben voor elkaar op school. Dat geldt
voor ons allen; ouders, leerkrachten,
kinderen en TSO medewerkers. Er wordt
gebruik gemaakt van de methode Sociaal
Sterke Groep. Dit hanteren we tijdens alle
pauzes, dus ook tijdens het overblijven.
Kinderen die gedrag vertonen dat niet past
binnen deze methode, krijgen een
waarschuwing en schrijven we de naam in
een boekje. Als ze 3x in het boekje staan
worden de ouders hiervan op de hoogte
gesteld.
De T.S.O. zorgt voor materialen bij het
binnen of buiten spelen, zodat de kinderen
na het overblijven weer ontspannen aan
het onderwijs van de middag kunnen
beginnen.
4. De kinderen brengen nu soms contant
geld mee. We vragen u om geld over te
maken, zodat er geen geld in de tassen of
broodtrommels zit in de gang. Het
bankrekening nummer is:
NL83RABO0168738597 t.n.v.
overblijfgroep Brukelum en de naam van
het kind.

Jarigen
27 januari
31 januari

Vince van Hoof
Stef van de Weijer

