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Woensdag 03-06-2020

Nieuwsbrief

Agenda Brukelum
8 juni alle kinderen weer naar school
17 juni Nieuwsbrief
21 juni Vaderdag
22 juni schoolfotograaf
24 juni MR vergadering

26 juni eindverslag leerlingen i.p.v. rapport
29 juni leerlingen raad
1 juli nieuwsbrief
8 juli laatste schooldag groep 8, uitzwaaien om 12.15 uur
9 juli Doorschuifochtend

Welkom op school
Normaal hangen in augustus overal vlaggen van VVN dat de scholen weer begonnen zijn. Maar wat is in deze tijd
normaal? Nu kunnen we 8 juni zeggen dat de scholen weer volledig begonnen zijn. Wij zijn blij a.s. maandag weer alle
kinderen te verwelkomen in de eigen groep. Alle leerkrachten vinden het fijn om de groep weer compleet te hebben. U
krijgt nog een speciale nieuwsbrief die gaat over alle afspraken omtrent de volledige opening van de scholen. We sturen
deze als de persconferentie definitief meldt dat de scholen opengaan. Via de Eenbes zullen we hier nog specifieke
richtlijnen voor krijgen.
Het continurooster, zoals we dit nu hanteren op beide scholen zullen we voortzetten tot aan de zomervakantie.

Onthulling schoolnaam maandag 6 juni:
Aanstaande maandag zullen we met alle kinderen de nieuwe naam onthullen van de fusie school om 10.00 uur op de
speelplaats van de Heindert, ouders kunnen hierbij helaas niet aanwezig zijn i.v.m. de 1 ½ meter afstand.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt 22 juni. Een tintje is met deze warme lente niet zo moeilijk; de kappers, nagelstylistes
en schoonheidsspecialisten hebben hun deuren geopend. Kortom: dit moeten mooie plaatjes worden.

Studiedag 25 mei
Deze dag hebben wij met beide teams veel voorgelegd (er waren vooraf 5 gemixte werkgroepen geformeerd die
ieder hun eigen taken hadden), overlegd en besloten over de nieuwe fusieschool. We zijn nog niet klaar, maar

het krijgt steeds meer gestalte en inhoud. We houden u op de hoogte.
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Suzanne en Anneke zullen ondersteunend zijn in alle groepen.

In voorgaand schema ziet u de verdeling van de leerkrachten over de groepen, zoals we het op dit moment kunnen
inschatten.
Juf Myrthe is nu met zwangerschapsverlof (zsv) en zal in november 2020 weer terugkomen in groep 1/2, 2 dagen per week.
Er komen 2 leerkrachten uit de vervangerspool die haar vervangen, deze zijn verdeeld over groep 1/2 en groep 4.
Bij groep 5/6 staan nog vraagtekens, dit komt omdat er nog een aantal onzekerheden zijn over de invulling hiervan. Dit
maakt dat er nog steeds mogelijkheid bestaat dat er nog geschoven zal worden.

MR vergadering 24 juni
Deze vergadering is met beide MR-en gezamenlijk

Jarigen
6 juni
7 juni
13 juni
15 juni

Siem Lammers
Elin van Falier
Sebas Padilla
Jenske Heinsbergen
Raf van de Kamp

16 juni

Elize van de Meulengraaf

Ingezonden berichten
Hoe? Zo! Mediawijs
Hoe leer je kinderen beter omgaan met internet en sociale media? Een vraag
waar veel ouders en leerkrachten mee worstelen. De
website [www.hoezomediawijs.nl%20]www.hoezomediawijs.nl kan hier bij
helpen. Neem er gerust eens een kijkje. Hieronder alvast 10 tips voor gezond
mediagebruik op een rijtje:
1. Speel minstens 2 uur per dag buiten
Het grootste probleem voor je gezondheid is wanneer je te weinig beweegt.
Teveel achter een schermpje zitten, is slecht voor je.
2. Neem je telefoon ’s avonds niet mee naar bed
Stop ruim voor bedtijd met schermpjes. Je krijgt teveel prikkels en het licht van
het beeldscherm kan er voor zorgen dat je moeilijk in slaap valt. Gebruik je je
telefoon als wekker? Koop dan gewoon een wekker.
3. Spreek af met je familie: geen telefoon tijdens het eten
Met elkaar kletsen is veel leuker. En als iedereen zijn telefoon even weglegt, is
het voor jou ook makkelijker.
4. Zet je notificaties en meldingen eens uit
5. De 20-20-2-regel
Afwisseling is belangrijk! Na 20 min. op een scherm, neem je een pauze van 20
seconden. Kijk even in de verte, dat is goed voor je ogen.
En elke dag minstens 2 uur buitenspelen, of iets anders actiefs doen zoals
sporten, skaten of wandelen met de hond (van de buren)
6. Gebruik de computer om iets actiefs te doen
Wil je leren muziek maken? Weten hoe je moet koken? Iets in elkaar knutselen?
Kijk eerst op YouTube een how-to-do-filmpje en ga dan lekker aan de slag.
7. Leg je telefoon soms weg
Leer jezelf om je telefoon regelmatig weg te leggen. Bijvoorbeeld als je huiswerk
maakt, als je televisie kijkt of als je met vrienden bent.
8. Verveel je
Vervelen is goed voor je! Als je je verveelt, wil je het liefst een schermpje
pakken. Hou jezelf in. Want vervelen kan heel goed voor je zijn: door de leegte
krijg je nieuwe ideeën.
9. Laat je hoofd niet hangen
Breng je apparaat altijd ter hoogte van je gezicht. Zo krijg je geen gebogen nek.
Nog een goede tip: game ook eens liggend op je buik of rechtop zittend aan tafel
met de voeten op de grond. Afwisselen is belangrijk
10. Zet het geluid van je telefoon uit als je op de fiets stapt
Veel kinderen fietsen elke dag naar school. Maar wat doe je dan met je
smartphone? In je zak! Want je telefoon gebruiken in het verkeer kan behoorlijk
gevaarlijk zijn. Je hebt je aandacht niet bij het verkeer. Je kunt er zelfs een boete
voor krijgen.
Zet het geluid van je telefoon uit als je op de fiets stapt. Dan hoor je ook niet
wanneer er een berichtje binnenkomt en kom je niet zo snel in de verleiding
toch te kijken.
Bron: hoezo mediawijs

