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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij 4 nieuwe leerlingen op school hebben gekregen 

- wij hen heel veel plezier op school wensen 

- op 8 januari de jeugdpronkzitting is geweest 

- wij voor het eerst een jeugdprinses in Braamt hebben 

- wij dat een mooie ontwikkeling vinden 

 

Inloop moment ouders 

Wij beseffen ons dat de ouders na corona weinig in de klas komen en op verzoek van de 

Ouderraad hebben we daar een voorlopige oplossing voor bedacht. We willen de ouders van 

de kinderen van groep ½ uitnodigen om 2 keer per maand op een dinsdag en een vrijdag om 

13.45 uur in de klas te komen kijken. De eerste keer is dat al aanstaande dinsdag 24 januari. De 

kijkmomenten in februari moeten we nog afspreken.  

Voor de andere groepen willen we de ouders telkens uitnodigen als we het thema van 

Topondernemers afsluiten. Ook die datum moeten we nog prikken. U hoort z.s.m. wanneer dat 

is 

 

Ouderbijdrage 

De penningmeester van de Ouderraad vroeg mij om door te geven dat bijna alle ouders de 

machtiging hebben getekend om de ouderbijdrage af te schrijven en dat de 2e poging tot 

afschrijven eraan komt.  

 

Ziektes en inval 

We hebben de afgelopen weken te maken met veel ziektes en dus veel inval. Dat is voor uw 

kind niet prettig, maar het is even niet anders. Het hele land heeft er mee te maken dus wij 

ook. We proberen dezelfde mensen voor de klas te krijgen zodat de kinderen niet telkens een 

nieuwe leerkracht krijgen, maar we zijn al blij dat we een invaller hebben.  

Lukt het helemaal niet om een invaller te krijgen, wat nu regelmatig gebeurt, proberen we het 

met eigen mensen op te lossen. Lukt dat ook niet meer moeten we helaas een groep naar huis 

sturen.  
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Jeugdpronkzitting 

Zondag 8 januari werd de jeugdpronkzitting gehouden in het dorpshuis. Dat was weer een 

mooi spektakel met voor de eerste keer een jeugdprinses, Jaimy de Eerste.  

Wij zijn nu op school ook al bezig voor de carnaval want dat is al over 2 weken.  

 

Hoofdluiscontrole 

De dames van de hoofdluiscontrole zij vorige week weer op school geweest om te controleren 

en zij hebben geen luizen ontdekt. Dat was weer fijn om te horen. 

 

MadScience 

Vorige week donderdag hadden we een professor van MadScience op bezoek. Ze gaf een 

voorstelling over lucht(druk) met allerlei proefjes. De kinderen vonden het erg leuk en hebben 

genoten en veel geleerd. 

De kinderen hebben een folder meegekregen. Ze kunnen zich opgeven voor een aantal 

workshops die na schooltijd worden gehouden, vanaf woensdag 1 maart. Erg leuk, maar ook 

wel prijzig. 

   
 

Kinderburgemeester 

De gemeente heeft een kinderburgemeester. De huidige vertrekt, dus de functie is weer open. 

Kinderen van de groepen 6 en 7 kunnen zich opgeven voor deze functie. In de bijlage zit een 

folder met meer informatie 

 

EU-fruit 

De kinderen krijgen op dinsdag een waspeen, op woensdag een peer en op donderdag een 

appel. 
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Groep 7/8 technieklokaal + eerste zaterdag van de maand 

Groep 7/8 is woensdag naar het technieklokaal bij de DRU geweest. Yaël en Jack hebben er iets 

over geschreven: 

Wij waren bij de Dru in uUlft. Er was van alles te doen van een 3d printer naar een vr bril. Je 
kon een robot programmeren , naamkaartje printen [3d] en lego programmeren en vr 
spelletjes. We moesten in groepen in de auto en ook met werken. Het was in een oude fabriek 
waar eerst mensen pannen en vazen maakten.  

Je kon via een programma op de computer een ontwerp maken. Als je klaar was kon je een 
kleur kiezen dat werd dan de kleur van je naam kaartje. Bij de vr bril had je verschillende 
spelletjes, je moest bij een spel van een plank naar beneden springen van heel hoog en er was 
ook een vecht spel waar in je allemaal rode mensen moest verslaan een spel waar in je 
vrachtwagen reed was er ook. Het was een leuke ervaring. 

U kunt op de eerste zaterdag van de maand ook naar het technieklokaal. Maar dan moet u daar 

wel een kaartje voor kopen.  

    
 

 


