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In deze nieuwsbrief

Nationaal Schoolontbijt
Zoals eerder is vermeld, doen we woensdag
mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Denkt u
eraan om uw kind(eren) morgen of woensdagbord en bestek mee te geven naar school? Daarnaast mogen de kinderen in hun pyjama en op
pantoffels op school komen. Gezellig!

Schoolfruit
Denkt u eraan dat volgende
week het eerste Schoolfruit
wordt geleverd? Dit zal op de
dinsdag gebeuren. De kinderen krijgen dus op woensdag, donderdag, en vrijdag
fruit op school. De kleuters
krijgen op donderdag twee
stukken, aangezien zij op vrijdag niet aanwezig zijn. Omdat
de porties, die gratis geleverd
worden, niet altijd even groot
zijn, mogen de leerlingen indien gewenst op deze dagen een extra stukje fruit of ander tussendoortje mee naar school. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Kinderen hebben veel te
winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg
groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder
in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden,
voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren
makkelijker. Wat de leerlingen eten, is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ouder(s)/ verzorger(s), maar met het EUSchoolfruitprogramma kunnen we kinderen helpen om gezonder
te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven.
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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/
obsbrookschole

OBS Brookschole

november 2020

Warmteles
Groepen 3 t/m 6 gaan deze maand weer deelnemen aan de
jaarlijkse trui-ontwerpwedstrijd van het gemeentelijke onderwijsprogramma HofPower. De boodschap bij deze wedstrijd is: wees zuinig op warmte! Een trui scheelt namelijk
een graad op de verwarming, en een graad op de verwarming scheelt al snel 5% energie. De trui-tekeningen komen
allemaal te hangen in het gemeentehuis. De mooiste trui, gekozen door mensen van de gemeente, wordt uiteindelijk echt
ontworpen. De hele klas krijgt dan die trui! Andere scholen
doen ook mee aan de wedstrijd, dus dat gaat wederom spannend worden. De tekenopdracht voor de trui dit jaar is:
“Energie besparen? Natuurlijk!”. Oftewel: waar denk je aan bij energie en natuur? Kinderen kunnen – net als de vorige jaren – iets tekenen dat te maken heeft met warmte/kou. Maar met dit
thema mogen kinderen ook iets anders bedenken wat te maken heeft met Energie en/of de Natuur. Dat kan zijn van een wandelende boom tot een pratende lamp. Van een beer met een hippe
winterjas tot ronde zonnepanelen met stippen; het kan van alles zijn! De kinderen mogen dit
jaar ook een woord, zin of slogan bedenken en die bij de truitekening erop schrijven/tekenen!

Sporttoernooien bovenbouw
Groep 6/7/8 doet elk jaar mee aan verschillende sporttoernooien. We hebben de agenda voor deze
toernooien inmiddels ontvangen. De agenda ziet er als volgt uit:
- Vrijdag 20 november: Schaken/Dammen/Sjoelen
- Vrijdag 16 april: Slagbal
Normaal gesproken organiseren we in februari altijd
het lijnbaltoernooi. Deze gaat in verband met alle coronamaatregelen niet door.
Over het schaken, dammen en sjoelen: voorgaande jaren hielden we dit toernooi met de andere basisscholen in Markelo op de woensdagmiddag. Omdat we het
verspreiden van mensen zoveel mogelijk willen voorkomen en onze verantwoordelijkheid willen nemen,
hebben we ervoor gekozen om het toernooi wat kleinschaliger op de eigen school op te zetten. Daarom valt
dit toernooi dit jaar op de vrijdag onder schooltijd. Alleen de kinderen van OBS Stokkum komen onze kant
op, zodat we iets meer teams kunnen maken. Aankomende week kunnen de leerlingen zich voor hun favoriete onderdeel inschrijven en gaan we beginnen met oefenen.
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Nieuwe leerling

Belangrijke data:

We mogen deze maand Elke verwelkomen bij ons in de kleutergroep!
Het kan zijn dat u Elke al heeft gezien tijdens haar wendagen of kent als
zusje van Bram. Op 20 november start zij echt bij ons op school. Wij
wensen haar heel veel plezier!

Juf Eva
Juf Eva had vandaag heel leuk nieuws voor alle kinderen. Zij en haar vriend
Teun verwachten namelijk hun tweede kindje! Juf Eva is in mei 2021 uitgerekend. Ontzettend gaaf nieuws natuurlijk!
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