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In deze nieuwsbrief

Dank jullie wel!
Wat werden wij ontzettend verrast vorige week door jullie allemaal. We hebben weer voor wat flinke uitdagingen gestaan de afgelopen lockdown. Het is dan ook hartverwarmend om te zien dat
we daar zoveel waardering voor krijgen. We hebben daar heel veel
energie van gekregen. Zonder jullie was het vormgeven van thuisonderwijs echter niet gelukt. Ook jullie als ouders hebben enorm
de schouders eronder gezet om ervoor te zorgen dat onze kinderen
goed onderwijs hebben gekregen. Jullie zijn toppers!

Dank jullie wel!
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Extra ambulante dag
Meester Quinten krijgt tot de zomervakantie een extra ambulante dag voor zijn directietaken. Er
is gekozen voor de dinsdag. Hier zijn we erg blij mee! Dit betekent het
volgende voor de groepen:
- Juf Gonda gaat op maandag en dinsdag in de bovenbouw werken.
- Daarnaast mogen we juf Anita bij ons verwelkomen op school. Zij gaat
tot de zomervakantie op dinsdag in de middenbouw werken. Juf Anita
stelt zich op de volgende pagina aan u voor ;) We wensen haar erg veel
werkplezier bij ons op school!
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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 16 maart en wordt dit jaar in tweetallen gespeeld. Spannend!

Theoretisch verkeersexamen
De achtstegroepers maken op dinsdag 30 maart hun theoretisch verkeersexamen. De leerlingen
beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. De leerlingen zijn
geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord.
Als de kinderen hun theoriekennis willen opfrissen, dan kunnen ze op de volgende site kijken:
https://examen.vvn.nl/verkeerskennis
Daarnaast kunnen ze op de volgende site enkele oefenexamens
vinden:
https://examen.vvn.nl/oefenen
Het is nog onduidelijk of het praktijkexamen doorgaat. Dit examen wordt altijd georganiseerd in samenwerking met Verkeersschool Relker en de andere basisscholen in Markelo. Hier hopen we u zo spoedig mogelijk
over te informeren.

Even voorstellen...
Hallo allemaal,
Een nieuw (oud) gezicht op de Brookschole in groep 3,4,5 op de dinsdag.

Mijn naam is Anita Wissink. Ik ben geboren aan de Rietdijk hier in 't Brook en heb dus ook zelf
op deze mooie locatie les gehad. Het voelt wel een klein beetje als terug op het oude nest ;)
Sinds mijn 25e woon ik in Laren en ben trotse moeder van 2 zoons van 18 en 20. Mijn hobby is
muziek. Ik hoop dan ook met de kinderen leuke muzikale dingen te kunnen gaan doen.
Naast de Brookschole geef ik 3 dagen les op de Zwaluw. Hiervoor heb ik vele jaren in Stokkum
gewerkt.
Ik hoop hier in groep 3,4,5 samen met dit leuke team een hele fijne tijd te hebben tot aan de zomervakantie.
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Paasviering

Belangrijke data:

Op donderdag 1 april vindt onze jaarlijkse paasviering plaats. Informatie
over deze viering volgt. De commissie is in ieder geval al druk bezig met
de organisatie.

Eindtoets

Groep 8 maakt op dinsdag 20 en
woensdag 21 april de Centrale
Eindtoets van Cito. Alle achtstegroepers in Nederland zijn verplicht om zo’n eindtoets te maken.
Het doel van de Centrale Eindtoets
op leerlingniveau is tweeledig:
voorspellen en diagnosticeren. De
standaardscore, het resultaat van
de leerling op de toets, voorspelt welk brugklastype in het voortgezet
onderwijs naar verwachting het beste bij de leerling 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 betreffende leerinhouden. Dat is belangrijke informatie voor de middelbare school.

Nieuwe leerling

Deze maand mogen we Colton van den Beld verwelkomen bij ons op
school! Colton is het broertje van Owen en heeft al meerdere dagen
meegedraaid. Het kan dus zijn dat u hem al heeft gezien. We willen Colton heel veel plezier wensen bij ons op school!

Koningsspelen

Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op het programma. De kinderen uit de leerlingenraad organiseren dit festijn zoals ieder jaar. Op
maandag 29 maart gaan ze kijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven met de huidige maatregelen. Alle leerlingen worden op de dag van
de Koningsspelen 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 winnen
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.
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Nieuwe keuken
In de tweede week van april wordt er een nieuwe keuken geplaatst bij ons op school. We krijgen
straks de mogelijkheid om echt te gaan koken met alle leerlingen! Zo bezit de keuken straks een fornuis, oven en Quooker. We zijn al druk bezig met het opzetten van een kookproject. Hierover in de
volgende nieuwsbrief meer. Op de afbeeldingen kunt u alvast een voorproefje vinden van hoe de keuken eruit komt te zien!

4

