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Woensdag 26 juni 2019

WEEKBULLETIN

Steppen en skeelers
Morgen, 27 juni, mag iedereen weer
een step, wheelies of skeelers
meebrengen. Zorg voor goede
bescherming want je wil natuurlijk niet
over 6 weken met een wit en een bruin
been naar je nieuwe groep toe. De
gymlessen vervallen deze dag.

Tweede rapport
a.s. Vrijdag krijg je je eindrapport. Ben jij ook zo
nieuwsgierig of al jouw inzet beloond wordt met mooie
resultaten en positieve waarderingen? De rapportmap mag
je in de vakantie thuis bewaren, in de eerste schoolweek
zetten wij het weer in onze kasten.

Resultaten cito’s Brukelum

Afgelopen vrijdag hebben we studiedag gehad met de
teams van Brukelum en de Heindert. We hebben samen
gekeken naar onze schoolresultaten en onze successen
gevierd met koffie/thee en gebak.
De resultaten van Brukelum zijn gestegen ten opzichte van
voorgaande schooljaren. We kunnen constateren dat onze
teamontwikkeling effect heeft gehad op de schoolresultaten. We hebben onze kinderen gestimuleerd om
actief te zijn in de lessen m.b.v. slimplanwerkvormen. We
hebben doelgerichte- en specifieke feedback gegeven,
waardoor de kinderen beter weten wat er van hen
verwacht wordt. Met de kind gesprekken worden de
kinderen meer eigenaar van hun eigen leren. Wij zijn hier
echt heel trots op en willen dit graag met u delen.
Op de informatieavond op woensdag 11 september zullen
we u hierover uitgebreid informeren. We starten deze
avond gezamenlijk met alle ouders in de aula. Vervolgens
bent u in de gelegenheid om bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren) groep specifieke informatie te krijgen. Fijn als u
deze datum al vast in uw agenda zet.

Schoolfoto’s

Alle kinderen hebben gisteren een inlogkaartje
meegekregen om de schoolfoto's te bestellen. Als je voor
07-07-2019 besteld, worden ze gratis opgestuurd.

Er zijn verschillende
pakketten te bestellen.
Het meest

voordeligste schoolfotopakket van €12,49 staat bij de optie
‘bestel los’. Hier kun je kiezen voor de portretfoto of de
totaalfoto in het pakketje en krijg je hierbij de klassenfoto
gratis. Zelf kun je los natuurlijk nog extra foto’s bij
bestellen.

Nieuwe schooltijden
We kunnen ons voorstellen dat
u een poos geleden heeft
gedacht, och dat duurt nog wel
even. Maar nu staat binnenkort
de start van het nieuwe
schooljaar dan toch echt voor de deur. En daarmee een
verandering van de schooltijden. Dat betekent o.a. dat de
wekker een kwartiertje eerder gezet moet worden en dat
eventuele voor u naschoolse opvang ook andere tijden
krijgen. Hoe zijn de nieuwe tijden ook alweer?
maandag, dinsdag en donderdag:
8:30 – 12:00 uur en 13:00 - 15:15 uur
woensdag en vrijdag:
8:30 – 12:30 uur

Opruiming
Groep 3 start volgend jaar met een nieuwe methode. Dit
heeft als consequentie dat er een heleboel oud materiaal
weg gaat. Denk hierbij aan boekjes, spelletjes,
klikklakboeken, letterdozen, enz. enz. We kunnen dit
weggooien, maar misschien zit er iets tussen wat u of uw
kinderen wel leuk vinden om thuis mee te spelen of te
werken. Alles wordt volgende week in het instructielokaal
bij de kleuters neer gezet. Woensdag 3 juli kunt u om 8:45
uur meenemen wat u wil. Daarna gaat alles wat over is
weg.

Programma laatste schoolweek
Woensdag 3 juli
Deze dag bekijken alle kinderen van onze school de
musical van groep 8. Dit vindt in De Dreef plaats.
Voordat ze na de pauze naar de Dreef gaan, verzamelen
alle kinderen zich op het schoolplein. Hier staan de
nummers vermeld van de groepjes voor de vossenjacht.
Iedereen weet zo precies waar hij of zij de volgende dag
moet gaan staan want de vossenjacht gaat door. Hoera!
’s Avonds voeren de kinderen van groep 8 om 18:30 uur de
musical voor ouders en andere belangstellenden op en
sluiten zij met een feestje samen hun schoolloopbaan op
Brukelum af.
De kinderen van groep 1 tot en met 7 brengen deze dag
spelletjes mee waarmee ze de volgende dag,
donderdagmiddag gaan spelen. Dit zijn gezelschapsspelen
die je met 2 of meer kinderen binnen kunt spelen.

Juf Sanne

Hallo ouders en kinderen van groep 3,
Na een jaar stage te hebben gelopen in groep 3 moet ik
helaas afscheid nemen van deze super leuke, toffe en
grappige kinderen. Ik heb tijdens mijn stage op
Brukelum een hele leuke en leerzame tijd gehad waarin ik
weer een aantal dingen heb geleerd. Je raakt tenslotte
nooit uitgeleerd. Volgende week is mijn laatste week in
groep 3. Mijn afscheid zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli,
dit omdat we deze week vele verjaardagen hebben en het
afscheid van juf Heidi. Donderdag en vrijdag zal ik nog op
school zijn.
Ik wil iedereen bedanken voor een super schooljaar op
Brukelum. Ik heb een super tijd gehad!
Groetjes,
Sanne

Jarigen

Donderdag 4 juli
Deze dag heeft iedereen een continurooster.
De ouders die zich als hulp aangemeld hebben voor de
vossenjacht krijgen morgen hierover informatie. Heeft u
geen e-mail ontvangen wilt u dit dan bij juffrouw Hetty
melden? hetty.peeters@eenbes.nl
Iedereen zorgt ervoor om 9:25 uur op school te zijn. Denk
aan een lunchpakket, want je eet en drinkt die dag
allemaal op school. De groepjes vertrekken vanaf 9:30 uur
om de beurt vanaf het schoolplein. Ze gaan op
vossenjacht. Om 12:00 uur is iedereen terug op school. Bij
mooi weer picknicken we op het veld naast de school,
anders eten we gewoon in de klas.
’s Middags gaat iedereen met het spel spelen dat hij/zij
woensdag al meegebracht had.
De school is om 15:00 uur uit.
Vrijdag 5 juli
Laatste dag alweer. Wat vliegt de tijd.
’s Morgens ga je kennismaken met de
juf die volgend schooljaar ‘van jou’
wordt. Maar… laatjes worden ook
leeggeruimd. Alle laden en kasten
moeten leeg en er gaat natuurlijk
heel veel mee naar huis. Dus zorg voor een stevige tas.

Tropenrooster
Zoals u weet hanteren wij
morgen- en vrijdagmiddag ook
nog het tropenrooster.

27 juni
28 juni
30 juni
1 juli
2 juli

Fieke Smulders
Babette Boons
Luna van Berlo
Daniël Gosen
Jorn Claassen

Eerste Heilige Communie
(ingezonden bericht)

Aan alle ouders van kinderen die in het nieuwe schooljaar
naar groep 4 gaan.
In september start weer een nieuw voorbereidingsjaar
voor de eerste heilige communie.
Op woensdag 4 september zal er een informatieavond
omtrent de eerste communie plaatsvinden in de kerk
in Beek en Donk om 20:00 uur. De informatiebijeenkomst
zal ongeveer een uurtje duren.
De inschrijfformulieren ontvangen alle kinderen van
groep 4 in de eerste schoolweek na de zomervakantie.
Namens communiewerkgroepen Aarle Rixtel,
Mariahout, Lieshout en Beek en Donk

