Nieuwsbrief juni
OBS Brookschole

juni 2021
In deze nieuwsbrief

Schoolreisjes en kamp
Wat heerlijk dat de zon weer schijnt en dat we zeker weten dat alle
schoolreisjes doorgaan! Wij hebben er heel veel zin in! Hieronder
de planning van de reisjes:
- Woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni: Schoolkamp bovenbouw
(Haarle)
- Woensdag 16 juni: Schoolreis onderbouw (Kinderboerderij Dondertman in Holten)
- Woensdag 23 juni: Schoolreis middenbouw (Dinoland Zwolle)
Nu bovenstaande bekend is, heeft de OR de facturen voor de ouderbijdrage definitief gemaakt en verstuurd naar uw mailadres.
Zou u willen kijken of u deze heeft ontvangen en ervoor willen zorgen dat de factuur betaald wordt? Namens de OR, hartelijk dank!

Fotograaf
Op maandag 21 juni komt er een fotograaf bij ons op school om foto’s te maken van het schoolgebouw, het schoolplein en natuurlijk
de kinderen. Met deze foto’s willen we de speerpunten van onze
school in kaart brengen, zodat we de foto’s kunnen gebruiken voor
bijvoorbeeld de website en de schoolgids.

Studiedag
Denkt u eraan dat alle leerlingen op donderdag 24 juni vrij zijn in
verband met de laatste studiedag van het jaar? Het team gaat onder andere bezig met het maken van rapporten en het uitwerken
van de nieuwe jaarplannen.

BHV!
Juf Eline en meester Quinten hebben in april de basiscursus BHV
gevolgd bij Velco Brandveiligheid in Oldenzaal. Deze cursus hebben ze met succes afgerond. Juf Hermien en juf Janni zijn wederom
geslaagd voor de vervolgcursus!
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Musical
Op dinsdag 6 juli voert de bovenbouw de musical ‘’Sabotage op het Spoor!’’ op. Het verhaal gaat als
volgt:
Stoomtrein ‘De Arend’ komt na een flinke knal hortend en stotend tot stilstand. De vakantiegangers in de
coupés buitelen over elkaar heen. AU!!! Gelukkig blijft het bij wat schrammen, maar de trein wil niet meer
voor- of achteruit. Conducteur Dimitri neemt een besluit: ‘Iedereen uitstappen!’
De trein is gestrand in het piepkleine bergdorpje Bijster en het plaatselijke pension van eigenaresse Debbie
Doordouwer heeft te weinig kamers om iedereen te kunnen herbergen. Wat een ramp! Het gros van de vakantiegangers moet de nacht noodgedwongen in de buitenlucht doorbrengen.
Dan blijkt de voorraad kolen van de trein op mysterieuze wijze te zijn verdwenen én machinist Tony te zijn
gedrogeerd. Hij valt om de haverklap in slaap en slaat alleen nog wartaal uit. Dat kan geen toeval zijn: iemand heeft de trein gesaboteerd! Maar wie? En waarom? Zelfs een groep zeer aanwezige commando’s weet
niet hoe ze deze situatie kunnen oplossen.
Is de situatie hopeloos? Daar zult u op dinsdag 6 juli achter komen!
We zijn erg druk met de voorbereidingen en het gaat heel gaaf worden. Per gezin van de bovenbouw
kunnen we twee mensen fysiek uitnodigen. Op die manier houden we ons aan de coronarichtlijnen
en blijft het zo veilig mogelijk voor iedereen. We zullen ervoor zorgen dat u bij binnenkomst van de
school uw handen kunt desinfecteren. Ook liggen er mondkapjes klaar. Deze moet u binnen altijd
dragen. Als u plaatsneemt op uw stoel mag het mondkapje uiteraard af. De OR zorgt ervoor dat er
koffie klaarstaat. Voor mensen die niet mogen/kunnen kijken, realiseren we wederom een
livestream. De link naar deze livestream delen we met u enkele dagen voor aanvang van de musical.
Aansluitend op de musical vindt het afscheid van de achtstegroepers plaats. Als het weer het toelaat,
kunnen de ouders na de musical in de buitenlucht een borrel drinken. Zo niet, dan worden alle ouders vriendelijk verzocht om de school na de musical te verlaten. Hieronder de planning voor die
dag:
- 18.15 uur: Kinderen van de bovenbouw 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: Team en groep 8 verlaten de school voor een uitje / ouders kunnen, als het weer het toelaat, op het plein een borrel drinken
De kinderen van groep 8 worden thuisgebracht. De verwachting is dat dit zal zijn tussen 22.30 uur en
23.00 uur.

2

OBS Brookschole

juni 2021

Meester– en juffendag
Op woensdag 7 juli organiseert de leerlingenraad de jaarlijkse meesters– en juffendag. Op deze dag
vieren we alle verjaardagen van de meesters en juffen, dus uiteraard gaat er ook getrakteerd worden.
Dit betekent dat de kinderen deze dag geen eten en drinken hoeven mee te nemen. Voor ouders die
deze dag nog niet kennen: de meeste kinderen willen tijdens deze dag hun meesters– en/of juf(fen)
ook graag bedanken voor alle zorgen van afgelopen schooljaar door een presentje te geven. Uiteraard
is dit niet verplicht. Als de kinderen verder nog iets speciaals mee moeten noemen, dan hoort u dat
zo spoedig mogelijk. Groep 8 heeft na de meesters– en juffendag vakantie.

Laatste schooldag
Voor de kleuters is de laatste schooldag op donderdag 8 juli. Hun zomervakantie begint die dag dus
om 14.30 uur. De kinderen van groepen 3 t/m 7 gaan op vrijdagochtend 9 juli ook nog naar school.
We zullen dan voornamelijk gaan opruimen en het schooljaar leuk afsluiten. Hun vakantie begint die
dag om 12.00 uur. We hopen iedereen weer fris en gezond te zien op maandag 23 augustus!’

Even voorstellen...
Ik ben Pim Schrijver, 46 jaar en ik woon in Schalkhaar. In mijn vrije tijd
mag ik graag wandelen, puzzelen en een beetje drummen. Daarnaast ben
ik veel te vinden op mijn hobbyzolder. Daar kan ik fijn werken aan diverse
werkstukken van met name hout, maar ook knutselen met papier en karton vind ik leuk om te doen. Vanaf half april ben ik als concierge in dienst
van Stichting OPO Hof van Twente. Op de woensdagen ben ik op OBS
Brookschole aanwezig om allerlei klussen in en rond het schoolgebouw te
doen. Ik vind het leuk om op die manier mijn steentje bij te kunnen dragen
aan een fijne leer- en werkplek voor iedereen. De overige dagen van de
week ben ik op twee andere scholen binnen de Stichting werkzaam, namelijk 3 dagen op OBS de Zwaluw en 1 dag op OBS Stokkum.

Kunstroute

Ook dit jaar hebben we weer iets moois gemaakt voor de Kunstroute van Markelo. Dit jaar is de Kunstroute onderdeel van de route Fietsen langs Sporen uit de
Tweede Wereldoorlog. Je fietst onder meer langs het Overijssels Verzetsmonument, het Onderduikershol, een Bomkrater, Silhouet Vliegenier, de Stokkumerbrug, de bunker van het Krote-radarsysteem dichtbij kasteel Weldam, de Paardenkoele en een vliegtuigmotor. De route is 63 kilometer en kan in twee delen
gefietst worden. Juf Chantal heeft dit jaar het kunstwerk gemaakt met de leerlingen van de bovenbouw.

Ouderenquête

Binnenkort krijgt u het verzoek van ons om de ouderenquete in te vullen. Met deze enquete brengen
we de tevredenheid van u, als ouders/verzorgers, in kaart. We vinden het dan ook fijn om zoveel mogelijk reacties te ontvangen. Na de zomervakantie willen we graag in gesprek met enkele ouders over
de resultaten, zodat we kunnen bespreken wat goed gaat en waar kansen liggen.
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CITO, rapporten en contactmomenten
Deze week beginnen we weer met het afnemen van de Citotoetsen. De
leerlingen krijgen hun resultaten mee bij het tweede rapport. Dit rapport
gaat op maandag 28 juni mee naar huis. Het rapportgesprek is op eigen
verzoek en kunt u binnenkort via Parro zelf inplannen. Als de leerkracht
zelf graag met u in gesprek wilt, dan krijgt u dat uiteraard te horen. De
contactmomenten vinden plaats op dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni.

Achterstanden?!

In het nieuws leest u steeds over corona-achterstanden. Nu zijn we al niet
gecharmeerd van dat woord, maar wij kunnen eigenlijk alleen maar concluderen dat we na afgelopen jaar hartstikke trots zijn op onze leerlingen.
Ze hebben zich fantastisch ingezet en dat is ook zeker terug te zien in de
behaalde resultaten.
Enig voordeel van deze zogenaamde ‘’achterstanden’’: we krijgen wel extra geld van de overheid, net als alle andere basisscholen in Nederland,
om ons onderwijs een impuls te geven. Daar zijn we natuurlijk heel erg
blij mee. We gaan deze gelden voornamelijk inzetten voor extra handen
in de klas. We hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over
het definitieve formatieplan van volgend schooljaar. Ook gaan we de gelden gebruiken om extra te investeren in ons leesonderwijs. Hier zijn we
de afgelopen tijd al mee begonnen en we zien duidelijk dat die investeringen veel opleveren. Daar zijn we heel trots op! Toch blijft het lezen een
groot aandachtspunt. Om wederom vervolgstappen te maken, blijft het
belangrijk dat ook u thuis veel aandacht besteedt aan lezen. Alleen samen
kunnen we het verschil maken.

Doorstroom PO-VO

Ons bestuur, OPO Hof van Twente, heeft een subsidie ontvangen om te onderzoeken hoe de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs beter kan
verlopen. Deze subsidie kan voor meerdere programma’s
ingezet worden. Zo wordt er geïnvesteerd om het lees– en
luisterniveau op het gebied van Engels te versterken en
gaan alle leerlingen uit groep 8 werken met een digitaal
portfolio. Binnen dit portfolio kunnen leerlingen zelf kiezen aan welke persoonlijke thema’s ze willen werken. Het
leerproces wordt vervolgens bijgehouden in datzelfde
portfolio. Zo kunnen de leerlingen foto’s en filmpjes toevoegen van hetgeen dat ze hebben gedaan. Christel uit
groep 8 wilde bijvoorbeeld graag leren hoe je taarten
moet bakken en decoreren. Zoals u kunt zien, ziet de eerste
taart er al fantastisch uit!
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Belangrijke data:

Kamp bovenbouw

09-06 t/m
11-06

Schoolreis onderbouw

16-06

Studiedag

24-06

Rapporten mee

28-06

Contactmomenten

29-06 en
30-06

Techniekcircuit

01-07

Musical

06-07

Meesters- en juffendag

07-07

Laatste schooldag

09-07

Zomervakantie

10-07 t/m
22-08

