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Schoolfruit

In deze nieuwsbrief

Ook dit jaar nemen wij weer deel aan het Europees Schoolfruitprogramma. Dit betekent dat we dit schooljaar wederom 20 weken
gratis groente en fruit ontvangen voor alle leerlingen. Het programma loopt van de week van 9 november (week 46) t/m de
week van 12 april (week 15). Tijdens deze periode wordt op dinsdag het fruit gebracht. De kinderen krijgen die weken dus op
woensdag, donderdag, en vrijdag fruit op school. De kleuters krijgen op donderdag twee stukken, aangezien zij op vrijdag niet aanwezig zijn.
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Minilessen en informatieavond
Groep 8 gaat op donderdag 29 oktober naar De Waerdenborch in
Holten voor minilessen. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met enkele vakken die in het eerste leerjaar op De Waerdenborch aangeboden worden. De lessen beginnen om 14.00 uur
en zullen rond 16.00 uur weer afgelopen zijn. Dit betekent dat de
kinderen tussen 16.30 uur en 16.45 uur terug op school zijn en later dan normaal thuiskomen. De kinderen worden opgehaald en
weer teruggebracht met de bus. Meester Quinten gaat met hen
mee. Op maandag 2 november is er een informatieavond over het
voortgezet onderwijs. Hier krijgt u binnenkort een aparte uitnodiging voor.

Techniekcircuit
Op dinsdag 2 november starten we weer met ons techniekcircuit.
Dan gaan we dus wederom met de hele school bezig met techniek!
Uiteraard zullen er dit jaar andere activiteiten op het programma
staan dan vorig jaar. Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin in!
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Schoolontbijt
Ook dit jaar doen we weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Het ontbijt vindt
plaats op woensdag 4 november. Dat betekent dat we die ochtend met alle leerlingen gaan ontbijten in de zaal. Lekker, gezond en gezellig! Denkt u eraan om uw
kind(eren) die dag een bord en bestek mee te geven naar school?

MediaMasters
De bovenbouw doet in november mee aan de Week van de Mediawijsheid. Die week gaan we weer het spel ‘’MediaMasters’’ spelen.
Dit spannende spel gaat over de kansen en gevaren van (digitale)
media, en is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de bovenbouw. Door het spelen van het spel bouwen leerlingen basiskennis
op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp,
privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas het avontuur aan en bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies
te volbrengen. We starten met het spel op donderdag 5 november.

Studiedag
Op maandag 9 november staat de eerste studiedag van dit schooljaar op de planning. Dit bekent
dat de leerlingen die dag vrij zijn. Deze studiedag staat weer in het teken van doelgerichte kindgesprekken. Voor nieuwe ouders: met het voeren van kindgesprekken willen we bereiken dat
kinderen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dat bevordert niet alleen het leren,
maar vergroot ook de motivatie. We gaan onder andere verder met het uitwerken van onze leerlijn en we willen ons die dag orienteren op leerlingportfolio’s.

Even voorstellen...
Hallo allemaal!
Ik ben Geert-Jan Oplaat, 26 jaar en geboren en getogen in Markelo. Een aantal van jullie zullen
mij ongetwijfeld al gezien hebben, maar ik mag het komende jaar stage lopen op deze gezellige
school. Op maandagen, woensdagen en vrijdagen ben ik te vinden in groep 6/7/8 en op dinsdagen bij groep 3/4/5.
Buiten school om ben ik vaak te vinden in de sportschool en bij de
sportclub Markelo als trainer en voetballer. Ik houd erg van gezelligheid en uitjes, voornamelijk met mijn vrienden. Als laatste ben ik regelmatig aan het werk bij de Il Campanile.
De eerste weken zijn mij erg goed bevallen hier. Hopelijk gaan we er
een leuk en leerzaam jaar van maken met z’n allen!
Groetjes,
Meester Geert
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Vacature MR
Beste ouders,
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van
de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die
met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het
onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee
dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren
van allerhande activiteiten op de school.
MR OBS Brookschole
Bij ons op school bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de
directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat
moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:




die waarover de MR eerst advies moet geven;
die waarvoor instemming van de MR vereist is;
die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op
over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring
op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap
kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk
profijt hebben van extra training en vaardigheden.
Wat vragen wij van u?
 Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 5 per jaar);
 Een enthousiaste en open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan zo spoedig mogelijk een bericht naar juf Eva (e.doldersum@opohvt.nl).
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Hesjes, fietsen en eenrichtingsverkeer
Het is weer herfst en de dagen worden korter. Dat betekent donkere
ochtenden en donkere middagen. Wij willen u vragen om weer extra
alert te zijn op het dragen van de hesjes. Niet alleen in de regio van
school, maar ook wanneer de kinderen van huis weggaan of thuis komen. Dit natuurlijk allemaal voor de veiligheid. Ook willen we u vragen
om het licht van de fietsen te controleren en uw kind eraan helpen te
herinneren om goed aan de zijkant van de weg te blijven fietsen.
Voor de zomervakantie hebben we in verband met alle coronamaatregelen eenrichtingsverkeer ingevoerd bij ons op de parkeerplaats (oprijden
via de oprit van onze buren en afrijden via de parkeerplaats). Graag willen we dit eenrichtingsverkeer blijven hanteren om zoveel mogelijk opstoppingen te voorkomen en om zo goed mogelijk gebruik te kunnen
maken van de beschikbare parkeerruimte.

Herfstvakantie en tostidag
De voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober. Op vrijdag 9 oktober, de laatste dag voor de vakantie,
houden we weer tostidag! Dit betekent dat de leerlingen uit de midden–
en bovenbouw tosti’s mee mogen nemen naar school voor de lunch. Wij
zorgen voor de sauzen!
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Belangrijke data:

Tostidag

09-10

Herfstvakantie

12-10 t/m
16-10

Minilessen Waerdenborch

29-10

Informatieavond
VO

02-11

Techniekcircuit

03-11

Nationaal Schoolontbijt

04-11

Start MediaMasters

05-11

Studiedag (alle
leerlingen vrij)

09-11

Contact opnemen
Neem voor meer informatie
over onze school in het algemeen 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/

