
Nieuwsbrief maart 

 

OBS Brookschole  maart 2020 

Juf Chantal 

Zoals u inmiddels weet, gaat juf Chantal stoppen met werken. Nog 

even voor alle duidelijkheid: u bent dinsdag 7 april om 14.15 uur 

van harte welkom in de zaal om juf Chantal te bedanken voor haar 

jarenlange inzet voor onze mooie school.  

 

 

Herdenking 

Het jaar 2020 is in verband met het herdenken en vieren van 75 

jaar vrijheid erg bijzonder. Speciaal hiervoor is de stichting 

‘’Herdenken en Vieren van Vrijheid in Markelo’’ opgericht. Deze 

stichting wil de herdenking voor de achtstegroepers van alle Mar-

kelose basisscholen invullen door samen naar het Memorymuseum 

in Nijverdal te gaan en de Canadese begraafplaats in Holten te be-

zoeken. Dit gaat op woensdag 8 april gebeuren. Meester Quinten 

gaat met de leerlingen mee. 

 

 

Paasviering 

Op donderdag 9 april vindt onze jaarlijkse paasviering plaats.  In-

formatie over deze viering volgt. Alle kinderen zijn in ieder geval 

vrij op vrijdag 10 april en op maandag 13 april.  
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Eindtoets 

Groep 8 maakt op woensdag 15 en donderdag 16 april de Centrale Eindtoets van Cito.  Alle achtste-

groepers in Nederland zijn verplicht om zo’n eindtoets te maken. Het doel van de Centrale Eind-

toets op leerlingniveau is tweeledig: voorspellen en diagnosticeren. De stan-

daardscore, het resultaat van de leerling op de toets, voorspelt welk brug-

klastype in het voortgezet onderwijs naar verwachting het beste bij de leer-

ling past. Daarnaast stelt de uitslag op de toets de volgende diagnose: hoe ver 

is de leerling aan het einde van het basisonderwijs gekomen op de betreffen-

de leerinhouden. Dat is belangrijke informatie voor de middelbare school.  



Koningsspelen 

Op vrijdag 17 april staan de Koningsspelen op het programma. De kinderen uit de leerlingen-

raad organiseren dit festijn zoals ieder jaar. Ze zijn al druk bezig met kijken naar leuke spellen 

voor die ochtend. Alle leerlingen worden die dag om 08.30 uur op school verwacht en zijn om 

12.00 uur vrij. Eten en drinken meenemen voor de pauze is niet nodig; daar wordt voor gezorgd. 

Aangezien er sportieve spellen worden gespeeld, is het dragen van makkelijk zittende kleding 

aan te raden. Kinderen mogen verkleed op school komen. Uiteraard is er weer wat leuks te win-

nen voor het kind met de origineelste outfit! De kleuters zijn deze dag ook welkom. We willen 

van tevoren wel graag weten welke kleuters allemaal aanwezig zijn. Dit kunt u doorgeven aan 

juf Hermien of juf Janni. 

Kangoeroewedstrijd 
Groepen 5 tot en met 8 doen ook dit jaar weer mee aan de wereldwijde wiskundewedstrijd 

W4Kangoeroe! In deze wedstrijd staan vooral rekenpuzzels centraal. Lastig, maar ook erg leuk! 

De wedstrijd vindt plaats op donderdag 19 maart en wordt dit jaar in tweetallen gespeeld. Span-

nend!  
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Ik eet het beter! 

In week 12 gaan we ook weer mee-

doen aan het educatieve programma 

‘’Ik eet het beter!’’ De interactieve les-

programma’s van ‘’Ik eet het beter!’’ 

maken leerlingen op speelse manier 

bewust van wat ze dagelijks eten en 

drinken. Zo zullen ze veel gaan leren 

over de herkomst van eten en worden 

er die week extra pauzehappen ge-

maakt.   

 

 

Nieuwe leerling! 

Deze maand mogen wij Sanne Mombarg bij ons op school verwelkomen. 

Ze gaat starten in de kleutergroep. Misschien dat u haar al heeft gezien. 

Ze heeft namelijk al enkele dagen meegedraaid en is het zusje van Linde. 

Wij wensen Sanne ontzettend veel plezier bij ons op school!  

Belangrijke data: 

Techniekcircuit en 

Ouderavond 

05-03 

Groepen 7 en 8: 

Den Haag 

06-03 

Open dag 18-03 

Kangoeroewed-

strijd 

19-03 

Pannenkoekendag 20-03 

Studiedag: alle 

leerlingen vrij 

31-03 

Techniekcircuit 02-04 

Afscheid juf Chan-

tal 

07-04 

Groep 8: museum-

bezoek 

08-04 

Paasviering 09-04 

Paasweekend: alle 

leerlingen vrij 

10-04 t/m 

13-04 

Eindtoets 15-04 en 

16-04 

Koningsspelen 17-04 

Studiedag: alle 

leerlingen vrij 

23-04 

Meivakantie 27-04 t/m 

08-05 

 


