
Nieuwsbrief mei 
OBS Brookschole  mei 2021 

Onderzoek zomerschool 

Namens het bestuur het volgende bericht: 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het bestuur van stichting OPO Hof van Twente onderzoekt, als een 
van de mogelijkheden   
om de door corona opgelopen achterstanden te reduceren, het aan-
bieden van een zomerschool voor uw kind(eren).  
 
Bij het opzetten hiervan zijn wij nieuwsgierig naar uw mening.   
Wij zouden het erg waarderen wanneer u onderstaande enquête wilt 
invullen.  
Het invullen hiervan duurt ongeveer 3 minuten. 
 
De enquête opent via de link hieronder. 
 
https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZAMBtleZYLgC9g 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens stichting OPO Hof van Twente  
Ilonka de Jonge  

 

N.B Antwoorden zijn niet naar een persoon te herleiden en worden 

vertrouwelijk verwerkt.   

 

Even voorstellen... 

Beste ouders/verzorgers , 
 
Ik zou mezelf eerst eventjes voorstellen. 
Ik ben Ivonne Hopman en ben 24 jaar. 
Ik kom gezellig werken als vrijwilligster in groep 1-2. 
Ik ben aanwezig op dinsdag  en woensdag van 8:15 t/m 13:15. 
Ik vind het super leuk om met kleuters te werken en om hun groei 
mee te maken. 
Mijn hart ligt bij werken met de kleuters; het is het liefste wat ik 
doe, dag in dag uit. 
Ik hoop u snel een keertje te zien en te spreken op de Brookschole, 
Markelo! 
 
Ivonne Hopman 
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Professor Jari 

De ietwat verstrooide professor dr. J. Schottink bezoekt regel-
matig de OPO-scholen om nieuwe ICT-materialen te introduce-
ren.  Tijdens zijn bezoek aan een school leert hij leerlingen en 
leerkrachten goed om te gaan met allerlei technische snufjes, 
zoals de VR-brillen. Daarnaast oefent hij met programmeren 
met verschillende materialen, van groep 1 t/m groep 8. Over al 
zijn activiteiten houdt hij zijn eigen blog bij!      
Binnenkort komt professor Jari bij ons op school! We hebben 
namelijk onze eigen 3D-printer gekregen. Hier willen we na-
tuurlijk graag mee aan de slag! Vanaf vrijdag 28 mei komt Pro-
fessor Jari wekelijks om de kinderen van groep 4 t/m 8 met de 
printer te leren werken.   
 

 

Nieuwe leerlingen 
Als u twee nieuwe gezichten heeft gezien, dan kan dat kloppen! Afgelo-
pen maand hebben wij Luc Markvoort en Nomi Worsink mogen ver-
welkomen bij ons op school. Ze zijn allebei gestart in de kleutergroep. 
We willen ze ontzettend veel plezier en succes wensen! 
 
 
 
 

Verkeersexamen 

Groepen 7 en 8 nemen op dinsdag 25 mei het praktijkexamen voor verkeer af.  De route is al 
doorgestuurd, zodat de kinderen de kans hebben om even te oefenen. Wij zijn nog op zoek naar 
ouders die op dinsdagochtend 25 mei kunnen helpen. De aanvangstijd volgt morgen. Aanmelden 
kan bij meester Quinten De kinderen moeten die dag uiteraard met de fiets naar school komen. 
Wilt u de fiets van uw kind ook even goed controleren van tevoren? 
 
 

Instrumentencarrousel 
Groepen 5 en 6 starten aankomende donderdag met de 
Instrumentencarrousel. Tijdens de Instrumentencarrou-
sel krijgen de kinderen vier weken lang muziekles van 
een muziekdocent op een specifiek instrument. Deze keer 
is dat de viool. De Instrumentencarrousel is bedoeld om 
kinderen kennis te laten maken met het bespelen van een 
instrument. En, nog belangrijker: met het plezier van sa-
men muziek maken.   
 
 

Schoolreisjes 

Met de nieuwe versoepelingen in zicht, lijkt het er steeds meer op dat we op schoolreis kunnen. 
Hierover binnenkort meer. Het schoolkamp van de bovenbouw gaat definitief door! Super fijn 
nieuws! 
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Sponsoring kookproject 
Ellen, de OPO-kok, is een aantal weken geleden met veel enthousiasme 
gestart met het koken en de reacties zijn echt super! Het project heeft 
fantastische doelen! Afgelopen week is ze bij ons geweest en daar heb-
ben we allemaal flink van genoten! Als u interesse heeft, dan kunt dit 
kookproject sponsoren. Er zijn verschillende sponsormogelijkheden. In 
het document dat is meegestuurd met deze nieuwsbrief kunt u meer in-
formatie vinden. Voel u absoluut niet verplicht, maar vindt u het leuk 
om met uw bedrijf een regionaal project te ondersteunen of op een an-
dere manier een steentje bij te dragen, dan bent u van harte welkom om 
dat te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meester 
Quinten.  

 

Nationale buitenspeeldag 

Yes! Het is bijna zover: de Buitenspeeldag 2021! Op woensdag 9 juni or-
ganiseren Jantje Beton & Nickelodeon een speciale editie van de Buiten-
speeldag. Dit is de  middag waarop we vieren wat zo belangrijk is: spe-
len! Dat noemen wij ook wel ravotten ;) We gaan deze dag op dinsdag 8 
juni vieren! En voor ons wordt de dag extra speciaal. We willen namelijk 
graag vieren dat we 50 leerlingen op school hebben. Een hele bijzondere 
mijlpaal! Wij kunnen niet wachten om er een feestelijke dag van te ma-
ken!  
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 

Groepen 5 en 6: 

start Instrumen-

tencarrousel 

20-05 

Tweede Pinkster-

dag: alle leerlingen 

vrij 

24-05 

Groepen 7 en 8: 

verkeersexamen 

25-05 

Afsluiting project-

week 

27-05 

Start lessen met 

Professor Jari 

28-05 

Buitenspeeldag 08-06 

Kamp bovenbouw 09-06 t/m 

11-06 

Studiedag: alle 

leerlingen vrij 

24-06 

Bovenbouw:  

temperatuurlab 

25-06 

Rapporten mee 28-06 

Contactmomenten 29-06 en 

30-06 

 


