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Schoonmaak kleutermaterialen 

Eigenlijk zou vandaag de jaarlijkse, grote schoonmaak hebben 

plaatsgevonden in het kleuterlokaal. Aangezien deze vanwege co-

rona niet door kan gaan, hebben juf Hermien en juf Janni het vol-

gende alternatief bedacht: alle ouders van de kleutergroep worden 

verzocht om maandag 22 juni hun kind(eren) een leeg opbergkrat 

(voorzien van naam) mee te geven naar school. Juf Hermien en juf 

Janni vullen de kratten na schooltijd met materiaal. Op dinsdagoch-

tend 23 juni staan de kratten buiten bij de parkeerplaats klaar, zo-

dat iedereen iets kan schoonmaken. Ouders kunnen de materialen 

donderdag 25 juni of uiterlijk maandag 29 juni weer meegeven 

naar school. Voor vragen kunt u terecht bij juf Hermien of bij juf 

Janni. 

 

Meester– en juffendag 
Zoals eerder al was gecommuniceerd, laten we de meester– en juf-

fendag op woensdag 1 juli wel doorgaan. Dit omdat we vinden dat 

de kinderen wel een feestje hebben verdiend na afgelopen periode 

(en ook vinden we het wel erg leuk om nog even iets te trakteren). 

De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen naar 

school. Het programma voor die dag zal grotendeels in de klas 

plaatsvinden. Daarnaast hebben we een groot springkussen ge-

huurd waar de groepen om de beurt op kunnen. De meeste kin-

deren willen tijdens deze dag hun meester– en/of juf(fen) ook 

graag bedanken voor alle zorgen van afgelopen schooljaar. Mocht 

dit het geval zijn (wat overigens absoluut niet verplicht is), dan ra-

den we aan om voorverpakte dingen te geven. 

 

Bibliotheek 

De biebmoeders zijn afgelopen woensdag erg druk geweest met 

het herorganiseren van de bieb. Wilt u er wel voor zorgen dat alle 

boeken die nog thuis liggen voor woensdag 24 juni worden ingele-

verd? Bij voorbaat dank, mede namens de biebmoeders.  
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Formatie 2020/2021 
Wij willen u graag informeren over de formatie van volgend schooljaar! Deze is goedgekeurd 

door de MR. We starten net als voorgaande jaren met drie combinatiegroepen en de indeling 

van de leerkrachten is als volgt:  

 

- Groep 1/2: Juf Hermien en juf Janni gaan volgend schooljaar de kleutergroep weer draaien. De 

woensdag werken ze om en om.  

 

- Groep 3/4/5: Juf Eline en juf Eva draaien de middenbouw. Juf Eva doet de dinsdag; juf Eline is 

er de resterende dagen. 

 

- Groep 6/7/8: Meester Quinten en juf Eva gaan de bovenbouw doen. Juf Eva is er op maandag; 

meester Quinten draait de groep op dinsdag tot en met vrijdag.  

 

Op maandag voert meester Quinten zijn directietaken uit.  

Juf Eline gaat de IB-taken volledig op zich nemen op de dinsdagochtend. Dit betekent dat we af-

scheid gaan nemen van juf Marianne. Zij gaat weer volledig werken op OBS de Zwaluw. We zijn 

haar ontzettend dankbaar voor haar inzet van de afgelopen jaren. 

 

Tevens gaan we afscheid nemen van juf Danique. Zij heeft het afgelopen jaar op invalbasis bij 

ons gewerkt in de midden– en bovenbouw. Juf Danique gaat volgend jaar werken op OBS Stede-

ke in Diepenheim. Ook haar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar. We wensen haar veel suc-

ces met haar nieuwe uitdaging! 

 

Juf Anouk, onze onderwijsassistent, blijft volgend schooljaar verbonden aan onze school. Daar 

zijn we heel blij mee. Ze gaat 2,5 dag taken vervullen als onderwijsassistent. Daarnaast begint ze 

na de zomervakantie met de pabo. Gelukkig mag ze haar stage bij ons lopen, wat betekent dat ze 

3,5 dag bij ons aanwezig is op school. Welke dagen dat gaan zijn is nog niet helemaal duidelijk, 

maar wordt zo snel mogelijk met u gecommuniceerd.  

 

Verder hopen we nog meer stagiaires te mogen verwelkomen. Ook hier krijgt u zo spoedig mo-

gelijk informatie over.  
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  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Hermien Hermien Hermien/Janni 
(om en om) 

Janni   

Groep 3/4/5 Eline Eva Eline Eline Eline 

Groep 6/7/8 Eva Quinten Quinten Quinten Quinten 

            

Directie Quinten         

IB   Eline       
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Musical 
Op dinsdag 30 juni voert de bovenbouw de musical ‘’De Diamantroof’’ op. Het verhaal gaat als volgt: 
 
De familie Weiland heeft een oud museum gekocht voor maar €1,-. Maar al snel blijkt dit buitenkansje 
een enorme miskoop. Het museum is een bouwval en de collectie bestaat uit enkel oude troep!  
De doorgewinterde familie Weiland gaat desondanks aan de slag met het opknappen van het museum 
én verzint van alles om de oude spullen weg te kunnen zetten als waardevolle museumobjecten. Ze mis-
sen alleen nog een topstuk. Dan helpt het toeval een handje: ze vinden tussen alle troep een kostbaar 
doosje waar een diamant in zit. Het blijkt een verloren gewaande geluksdiamant te zijn. Helaas trekt de 
diamant veel nare bezoekers. De diamant is simpelweg niet veilig en niemand lijkt te vertrouwen.  
 
We zijn erg druk met de voorbereidingen en het gaat heel gaaf worden. Voor aanvang van de musical 
willen we graag met de kinderen van groep 8 pizza eten. Per gezin van de bovenbouw mogen we 
twee mensen uitnodigen. Op die manier kunnen we de coronarichtlijnen blijven volgen en houden 
we het zo veilig mogelijk voor iedereen. De kinderen vinden het in ieder geval al super fijn dat er pu-
bliek bij kan zijn. Bij binnenkomst van de school zullen ouders eerst de handen moeten desinfecte-
ren. Wij zorgen ervoor dat er koffie klaarstaat, zodat u dat zelf kunt pakken. Voor mensen die niet 
mogen/kunnen kijken, realiseren we een livestream. De link naar deze livestream delen we met u 
enkele dagen voor aanvang van de musical. De livestream kan later teruggekeken worden. Leuk voor 
de leerlingen zelf, maar ook voor de opa’s, oma’s, broertjes en zusjes die de betreffende avond ver-
hinderd zijn. Aansluitend op de musical vindt het afscheid van de achtstegroepers plaats. Normaliter 
wordt er na de tijd geborreld, maar dat kan helaas in de huidige omstandigheden niet. Na het af-
scheid worden de kinderen van groepen 6 en 7 en alle ouders dus vriendelijk verzocht om de school 
te verlaten. Hieronder de planning voor die dag: 
 
- 17.30 uur: Kinderen groep 8 aanwezig op school—pizza eten met het team 
- 18.15 uur: Kinderen groepen 6 en 7 aanwezig op school—schminken en omkleden 
- 18.45 uur: Zaal open—ouders kunnen plaatsnemen 
- 19.00 uur: Start musical 
- 20.15 uur: Einde musical / afscheid groep 8 
- 20.45 uur: Kinderen groepen 6 en 7 en ouders verlaten de school—Activiteit groep 8 met het team 
 
De kinderen van groep 8 worden thuisgebracht. De verwachting is dat dit zal zijn tussen 22.30 uur en 
23.00 uur.  
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Korte informatie 
 
Studiedag 
Denkt u eraan de alle leerlingen aankomende vrijdag vrij zijn in verband 
met de laatste studiedag van het jaar? Het team gaat bezig met de rappor-
ten en flink met de bezem door school! 
 
Schoolfoto’s 
Op maandag 22 juni worden er schoolfoto’s gemaakt. Het gaat alleen om 
groepsfoto’s. We hopen in september pasfoto’s te kunnen maken. 
 
Techniekcircuit 
In april kon de vierde en tevens laatste dag van ons techniekcircuit niet 
doorgaan in verband met de sluiting van de school. We zijn dan ook heel 
blij dat we volgende week dinsdag, 23 juni, alsnog de vierde dag kunnen 
draaien en het traject voor dit schooljaar kunnen afsluiten! 
 
Gym 
Sinds vorige week hebben de kinderen van de midden– en bovenbouw 
weer gymlessen. Deze worden gegeven op school. Wilt u ervoor zorgen 
dat de kinderen wel hun gymspullen meenemen? Het omkleden kan ge-
woon op school gebeuren. 
 
Rapportgesprekken 
U heeft vandaag bericht ontvangen op Parro over de laatste rapportge-
sprekken van dit schooljaar. Denkt u eraan dat u het gesprek zelf inplant 
wanneer u een verzoek heeft gekregen? De rapporten gaan in ieder geval 
op maandag, 22 juni, mee naar huis. We hebben speciaal voor deze perio-
de een alternatief rapport samengesteld.   
 
Laatste schooldag 
De kinderen van groep 8 hoeven op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli niet 
meer naar school. Hun vakantie begint dus na de meester– en juffendag. 
De vakantie van de kleuters begint op donderdag 2 juli om 14.30 uur. 
Voor de overige kinderen start de vakantie op vrijdag 3 juli om 12.00 uur. 
Op maandag 17 augustus hopen we iedereen in goede gezondheid weer 
te mogen ontvangen. Verdere informatie over het nieuwe schooljaar ont-
vangt u zo spoedig mogelijk. 
 
Nieuwe leerlingen 
We hebben na de meivakantie twee nieuwe leerlingen mogen verwelko-
men. Jelle en Boet Sligman, heel veel plezier bij ons op de Brookschole! 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 

Studiedag 19-06 

Rapporten mee 22-06 

Schoolfoto’s 22-06 

Techniekcircuit 23-06 

Rapportengesprek-

ken 

23-06 en 

29-06 

Musical 30-06 

Meester– en juffen-

dag 

01-07 

Zomervakantie 06-07 t/m 

14-08 

Bedankt! 

We willen deze nieuws-

brief graag afsluiten met 

een bedankje richting jul-

lie, alle ouders. Bedankt 

voor jullie vertrouwen in 

ons, jullie inzet thuis, en 

jullie mooie reacties. Jul-

lie hebben ons ontzettend 

veel energie gegeven de 

afgelopen tijd. We kijken 

er heel erg naar uit om er 

volgend schooljaar samen 

weer iets moois van te 

gaan maken. 
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