
Nieuwsbrief december 

In deze nieuwsbrief: 
 

 

Contact opnemen  

Neem voor meer informatie 
over onze school in het alge-
meen of onze activiteiten in 
het bijzonder gerust contact 
met ons op.  
 

OBS Brookschole  

Adres: Larenseweg 44,  
7475 PW Markelo  
Tel: (0547) 362723  
E-mail: info@brookschole.nl  
Website: www.brookschole.nl  
Facebook: 

www.facebook.com/

obsbrookschole  
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Decembermaand van start! 

Het blad is bijna allemaal van de bomen, de eerste nachtvorst heb-

ben we ook al achter de rug en het komt steeds vaker voor dat we 

in het donker op school aankomen en in het donker weer vertrek-

king richting huis. De decembermaand is dus echt aangebroken! 

Hier onder nog even de belangrijkste informatie over de feesten 

komende periode. 
 

 

Sinterklaas 
Donderdag komt Sinterklaas met zijn pieten, als alles goed gaat, 

ook naar de Brookschole. U heeft de uitnodiging van de Sint zelf al 

mogen ontvangen. Om 08:50 uur worden alle kinderen op het 

schoolplein verwacht, zodat we met de hele school de Sint kunnen 

verwelkomen. Eenmaal gearriveerd kan Sinterklaas gaan genieten 

van enkele optredens van de kinderen. Hij is per slot van rekening 

jarig. Na dit optreden hoopt de Sint kennis te maken met de peu-

ters uit Markelose Broek. Dit zal rond 10.00 uur zijn. Voor de vol-

wassenen is er gelegenheid om koffie te drinken in de zaal, terwijl 

de Sint de klassen gaat bezoeken. U wordt vriendelijk verzocht om 

na de koffie de school te verlaten of in de zaal op uw kind(eren) te 

wachten. De ouders/verzorgers van de kleuters kunnen hun kin-

deren om ongeveer 11.00 uur mee naar huis nemen. De kinderen 

van groep 3 t/m 8 blijven tot 12.00 uur op school. Dan is het Sin-

terklaasfeest op school afgelopen en kunnen alle leerlingen genie-

ten van hun vrije middag. 
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Kerst  
Dit jaar vindt de kerstviering plaats op donderdag 19 december. De OR en het team zijn al druk bezig 

met alle voorbereidingen.  U heeft de uitnodiging reeds ontvangen. Dit jaar heeft de ouderraad we-

derom uw hulp nodig! We gaan dit jaar tijdens de viering weer met  alle kinderen genieten van het 

kerstdiner in de zaal. De ouderraad vraagt uw medewerking om van dit diner iets moois en feeste-

lijks te maken. Vanaf donderdag 5 december hangt de intekenlijst op het whiteboard in de hal, 

waarop u kunt aangeven welk gerecht u (samen met uw kind) gaat maken voor het diner. 

Wilt u het gerecht bij aanvang van het kerst-

diner, dus op donderdag 19 decem-

ber, afgeven aan Rianne of Linda? Bonnen 

van de boodschappen kunt u, voorzien van 

naam en IBAN-nummer, in gesloten envelop 

inleveren bij Mirella. Het geld hiervan krijgt 

u dus terug. Alvast hartelijk bedankt!  

Voor de kleuters start de vakantie na de 

kerstviering. Voor de overige kinderen op 

vrijdagmiddag 20 december om 12:00 uur. 

Wij starten weer op maandag 6 januari 

2020.  
 

 

Ouders bedankt! 

Vorige week woensdag hebben veel ouders in en rond de school geholpen met 

klussen. Alles ziet er weer hartstikke strak uit. Daar hebben we allemaal heel veel 

plezier van. We willen dan ook iedereen bedanken die deze middag heeft geholpen! 

Deze ouderbetrokkenheid wordt erg gewaardeerd! 
 

 

Studiedag 
Woensdag 20 november heeft het team de eerste studiedag van het jaar gehad. Deze dag ging over 

het voeren van kindgesprekken. Hier bent u al kort over geï nformeerd in de vorige nieuwsbrief. 

Kindgesprekken voeren we natuurlijk altijd al. We willen deze gesprekken echter nog doelgerichter 

in gaan zetten. Dan moeten we wel over de juiste vraagtechnieken bezitten. Daar zijn we deze dag 

onder andere mee bezig geweest. Uiteindelijk hopen we dat kindge-

sprekken helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker 

in beeld te krijgen, de pedagogische relatie  te versterken, de persoon-

lijke betrokkenheid en motivatie te vergroten, het eigenaarschap uit 

te breiden, verschillende vaardigheden te stimuleren, en de werkhou-

ding te verbeteren. En misschien wel het belangrijkste: we hopen dat 

kinderen zich meer gewaardeerd gaan voelen, omdat er serieus naar 

hen geluisterd wordt.  
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Oudercommissies 
Vanuit de MR en het team ontstond de wens om naar alle ouders te communiceren welke verschil-

lende commissies er allemaal zijn bij ons op school. Als ouder kunt u namelijk op veel manieren be-

trokken zijn bij school en dat is lang niet voor alle (nieuwe) ouders duidelijk. Daarom even alles op-

gesomd: 

 

- Medezeggenschapsraad (Liesbeth Rouweler, Irma Nijland, juf Eline, juf Hermien): via de medezeg-

genschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onder-

werpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor enkele  onderwerpen moet de school advies of 

instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat besluiten  genomen worden. Daarmee is 

de medezeggenschapraad zeer belangrijk om mee te praten over het beleid op school. Daarnaast zit-

ten Liesbeth en juf Hermien in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad praat mee 

over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. Vergaderingen van de MR zijn 

openbaar. De vergaderdata kunt u terugvinden in de jaarkalender en op onze site. 

 

- Ouderraad (Henk Jan Worsink, Annelies Groothaar, Mirella Mancuso, Han Jansen, Olga van het Goor, 

Rianne Mensink, juf Janni): de ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die samen met de leer-

krachten invulling geven aan alle feestelijke activiteiten die bij ons op school gevierd worden. Te 

denken valt aan de volgende feesten: Sint, Kerst, Pasen, afscheid achtstegroepers. 

 

- Bibliotheekouders (Liesbeth Rouweler, Judy Elkink): zoals u weet hebben we ons eigen bibliotheek 

op school. Er zijn ook ouders die zich hiervoor inzetten. Zo houden ze de bibliotheek bij en zorgen ze 

ervoor dat nieuwe boeken gestickerd worden. Dit doen ze op woensdag om de week. Alle biebdata 

zijn te vinden op onze website. 

 

- Luizenouders (Karin Jansen, Rianne Mensink, Dorien Hofman): op onze school zijn meerdere lui-

zenouders. Ze hebben als taak het opsporen van luizen en neten bij de kinderen op school om even-

tuele verspreiding tegen te gaan. Zjj controleren na iedere schoolvakantie de haren van alle kinderen 

op luizen en neten. Hierbij volgen zij de de richtlijnen van de GGD.   

 

- Overblijfouders (Wilma Vrielink): op maandag en dinsdag hebben we overblijfouders die op de kin-

deren passen tijdens de middagpauze.  Deze ouders eten en drinken met de kinderen en houden ver-

volgens toezicht op het plein.  We zijn nog op zoek naar een nieuwe overblijfouder (hiervoor ont-

vangt u een kleine vergoeding). Het gaat om de maandag en dinsdag in de bovenbouw van 12.00 uur 

tot 12.30 uur. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met meester Quinten . Opa’s en 

oma’s mogen uiteraard ook helpen! 

 

Wilt u eens helpen bij bepaalde activiteiten, dan weet u nu welke mogelijkheden er bestaan en wie u 

eventueel kunt benaderen. Daarnaast vragen we natuurlijk ook wel eens hulp met rijden bij school-

uitjes. Hiervoor wordt u altijd benaderd via Parro.  
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Even voorstellen... 

Dikke kans dat u ze al heeft zien lopen, maar we hebben dit schooljaar twee nieuwe gezichten bij ons 

op school. Ten eerste onze concie rge Ben, en ten tweede onze eerstejaars pabostagiaire Thalijn. Zij 

willen zich graag nog aan u voorstellen. 

 

 

Thalijn 

 

Hallo! 

 

Ik ben Thalijn Klein Teeselink. Ik ben 17 jaar en ik zit in het eerste jaar van de pabo in Deventer. Voor 

mijn opleiding loop ik dit hele schooljaar stage op de Brookschole. In september ben ik begonnen in 

groep 6/7/8. Donderdag is mijn vaste stagedag maar af en toe zal ik een hele week aanwezig zijn. 

Vanaf februari loop ik in een andere groep stage. 

In de avonduren werk ik in de keuken van Grand Cafe  de Kroon in Markelo. In 

mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen, te dansen en muziek te luisteren en 

om leuke dingen te doen met vrienden en familie. Ik heb veel zin in dit schooljaar 

en hoop dat ik veel van deze stageperiode op de Brookschole mag leren! 

 

Groetjes, 

Thalijn 

 

 

 

Ben 

 

Dag beste mensen, 

 

Omdat ik nu al een tijdje het werk van concie rge Theo overneem, leek het Quinten en mij een goed 

idee om mij even in het kort aan u voor te stellen. 

Goed, mijn naam is Ben Rikkert. Ik ben in 1961 geboren in Goor waar ik nu nog steeds woon. Ik ben 

eerst naar de LTS geweest en kon uiteindelijk naar de MTS, maar heb uiteindelijk voor de zorg geko-

zen in de vorm van activiteitenbegeleider. Ik ben daarna gaan werken met mensen met een verstan-

delijke beperking. Dat heb ik ongeveer 12 jaar gedaan.  

Bij toeval kreeg ik via Theo een tip om me aan te melden bij OPO Hof van Twente om eventueel werk 

van hem tijdelijk over te nemen. Dit heb ik gedaan en nu ben ik werkzaam als concie rge op OBS de 

Zwaluw, OBS Stokkum en OBS Brookschole. We zijn inmiddels driekwart jaar verder en ik kijk terug 

op een hele fijn periode waarin ik mijn draai echt gevonden heb.  

Ik hoop dat ik dit werk nog een tijd mag doen! 

 

Tot ziens, 

Ben Rikkert
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Speelgoed op school 

We merken dat veel kinderen de laatste tijd speelgoed meenemen naar school. De regel is dat dit al-

leen mag wanneer kinderen jarig zijn geweest (met uitzondering van knuffels), tenzij de leerkracht 

zelf anders aangeeft.  Op het moment dat het mag en kinderen hebben speelgoed mee naar school, 

dan zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor.  

 

 

Belangrijke data
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Sinterklaas 05-12 

Kerstviering 19-12 

Kerstvakantie 21-12 t/m 

05-01 

Start CITO LOVS 13-01 

Schaken/dammen/

sjoelen bovenbouw 

15-01 


