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Nieuwsbrief
Welkom

15 oktober 2020

Een speciaal welkom voor:
 Elise
groep 0
 Juf Karlijne
We wensen je een fijne tijd toe bij
ons op school!

Schooljaar 2020 - 2021
Algemeen
Warm afscheid
Acht weken zitten erop, en hoewel ik van tevoren
wist dat het maar acht weken zouden zijn, zijn ze op
de eerste plaats voorbij gevlogen en vind ik het, op
de tweede plaats ook erg jammer dat ze voorbij zijn.
Ik heb de school leren kennen als vooral een warme,
vriendelijke, fijne school. Ik heb ook gemerkt dat op
deze school een team werkt dat betrokken is, samen
werkt, oor en oog voor elkaar heeft en vooral hard
werkt vanuit het hart! Chapeau voor het team van
de school!
Op het moment dat ik dit schrijf hebben wij net het
Spellencircuit gedaan. In het thema van de
Kinderboekenweek waren diverse spellen uitgezet
waar de kinderen in gemengde groepjes langs
liepen om hun kunsten te vertonen.
Behendigheidsspelletjes, creatieve opdrachten, een
hunebed bouwen, er was van alles te doen. Kinderen
van alle groepen zaten door elkaar en bij elkaar en
het was fantastisch om te zien hoe goed dat ging.
Enthousiast, vrolijk, elkaar helpen, rustig door de
school lopen, luisteren naar de uitleg, ik mocht zelf
ook bij een spel staan om te begeleiden en ik heb
genoten!
Na de vakantie start Karlijne op school als de nieuwe
directeur. Zij treft een fijne school aan, Kanjers van
kinderen en een goed team! Het enige dat nog een
beetje verbeterd kan worden is het gebouw…. 😉 Ik
hoop dat dat snel gerealiseerd wordt en kom tegen
die tijd zeker een keertje kijken!
Voor u, ouders, en natuurlijk ook voor uw kinderen
en het team van de school: een hele fijne
herfstvakantie!
Joep de Boer.
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Agenda
Oktober
 19-23 okt
 27 okt
November
 23, 24 nov
 25 nov

Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Rapportgesprek
Rapport 1 mee

Jarigen
Oktober
 17 okt
 21 okt
November
 1 nov
 7 nov

Bijlagen
Schoolgids

Fayenne
Oscar

6 jaar
9 jaar

Tim
Tess

6 jaar
5 jaar

Warm welkom

Kinderboekenweek

Hieperdepiep….HOERA!!!! Vrijdag 2 oktober 2020 is
de baby van juf Sonja geboren! Het is een jongetje
en zijn naam is Tieme. Tieme is 52 cm en weegt
3710 gram. Hij heeft geboortegewicht alweer
bereikt en is daar zelfs al weer voorbij. Alles gaat
gelukkig goed met Tieme en ook met juf Sonja.
Namens alle kinderen, juffen en meesters en
iedereen die betrokken is bij onze school van harte
gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en
broertje. We wensen jullie heel veel geluk en plezier
met de kleine Tieme!

De Kinderboekenweek was TOP! Na een week vol
met ‘EN TOEN activiteiten’ kunnen we terugkijken
op een geslaagde week. De opening buiten op het
plein met een grote opkomst van ouders 😊, de
knutselactiviteit van groep 1,2, en 3 wat resulteerde
in prachtige stenen van klei, het toneelstukje van juf
Meta en juf Annemarie over de steen en de tijd en
een van de hoogtepunten was de voorleeswedstrijd
die gewonnen is door Karlijn!

Knap gedaan Karlijn!
Succes bij de nationale
voorleeswedstrijd!

En heeft u op site de tijdmachines gezien? Prachtig
gemaakt door de groepen 4,5,6,7 en 8.
De slot activiteit in de vorm van een spellencircuit
met alle kinderen van de school in gemengde
groepjes werd een leuke, gezellige en leerzame
afsluiting. Het verloop van deze week, mede dankzij
de goede voorbereiding van juf Meta en juf
Annemarie, hebben geresulteerd in fijne sfeer waar
we allemaal trots op zijn als school!

Wereldfeesten
Wilt u meer weten over de feesten die gehouden
worden? Klik dan op de namen van onderstaande
feesten en u wordt doorgelinkt.
Oktober
 28 en 29 okt
 31 okt
November






1 nov
2 nov
4 nov
11 nov
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Mawlid an-Nabi (geb. Mohammed)
Halloween Hervormingsdag
Loi Krathong (feest van het licht)
Allerzielen
Dankdag gewas
Sint-Maarten

Nieuws uit groep 1/2/3
Dam Vinci groep 1/2/3
We waren eind september al gestart met de Herfst.
We hebben het onder andere gehad over de
verschillende seizoenen en 'de boom en de
bladeren'. Deze week gaan we verder met ons
herfst thema en hebben we het over 'vruchten,
zaden en de eekhoorn'. We hebben inmiddels
ook al verschillende herfstliedjes geleerd, vraagt
u thuis maar eens na!

Nieuws uit groep 4/5/6
Dam Vinci groep 4/5/6
In groep 4-5-6 werken hebben we bij Dam Vinci
geleerd dat we door schrift meer weten over de
geschiedenis. We hebben gewerkt met het oud
Egyptisch beeldschrift: de Hiërogliefen.
Weet u wat hier staat?!

Nieuws uit groep 7/8
Beste ouders, op maandag 16 november zal bureau
HALT een gastles komen geven omtrent het
vuurwerkgebruik. Voor meer informatie verwijs ik u
naar de bijlage.

Buurtzorg Jong
Cris de Groot van buurtzorg Jong is afgelopen
maandag bij ons in de klas geweest met goed en
leuk nieuws. Cris kwam vertellen dat BZJ misschien
de gymzaal aan school gaat huren om daar
activiteiten te organiseren voor jongeren in Brakel
en omgeving. Ook kwam Cris de ‘nieuwe’ bus laten
zien. In deze bus kun je o.a. chillen, muziek luisteren
en gamen. Kinderen zijn binnenkort elke
vrijdagavond tussen
18.30 en 20.00 welkom.
Helaas nu nog niet
i.v.m. corona.

Overige zaken
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u
(nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de
papieren versie bij de hoofdingang van de school. U
kunt de nieuwsbrief ook lezen op
https://obsbrakel.nl/nieuwsbrief/

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken gaan zo veel mogelijk
telefonisch gevoerd worden. Hierover wordt u nog
geïnformeerd. In incidentele gevallen is er een
gesprek op school en wordt u uitgenodigd.
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