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WEEKBULLETIN

Staking

Vorige week hebben we al aangekondigd dat er
15 maart 2019 weer een landelijke staking voor
het onderwijs is. Binnen het team is er een
inventarisatie gedaan en hebben we gezamenlijk
besloten te gaan staken. Dat betekent dat de
school op 15 maart is gesloten.

Woensdag 30 januari 2019

Thema avond Ouderraad.

Ieder jaar wordt er een thema avond
georganiseerd door de ouderraad. Hier is in de
vergadering van 21 januari 2019 over gesproken.
Het thema waarover de avond zal gaan is nog niet
bekend, we vinden het fijn om van ouders input te
krijgen over een onderwerp. Als u hier ideeën
over hebt kunt u een mail sturen naar:
orbrukelum@eenbes.nl

Nieuwe schooltijden
Crea-avond was een groot succes

Wij willen u eraan herinneren dat volgend
schooljaar 2019-2020, nieuwe schooltijden van
toepassing zijn op Brukelum. Om een duidelijk
overzicht te krijgen van het aantal leerlingen dat
op de verschillende dagen gebruikt maakt van de
TSO, vragen wij u het volgende:
Wilt u voor 1 mei 2019 aangeven bij de T.S.O. of
uw kind dan gebruik maakt van de overblijf,
welke dagen en hoeveel kinderen.
Op deze manier kan er tijdig, indien de aantallen
veel verschillen met het huidige schooljaar,
gezorgd worden voor meer begeleiding.
Schooltijden voor onder- en bovenbouw:
ma: 8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:15 uur
di: 8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:15 uur
wo: 8:30 - 12:30 uur
do: 8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:15 uur
vr: 8:30 - 12:30 uur

The Lion King door de groepen 1-2 en 7
Groep 1-2 en groep 7 traden afgelopen donderdag
op in De Dreef, waar zij De Leeuwenkoning
opvoerden. De leerlingen genoten in de
middag van de musical. Ook 's avonds zat de zaal
vol met enthousiast publiek. We willen de
kinderen, juffen en hulpouders een groot
compliment geven voor de prachtige musical,
want zij zijn weken bezig geweest om dit voor te
bereiden.

Jarigen
1 febr.

Coen Peels

