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Wist u dat………………………………….. 
 

- de kinderpostzegelactie op 28 september om 12.00 uur van start gaat 

- er op 4 oktober een informatieavond over mediawijsheid is 

- er op 12 oktober een schoonmaakavond is 

- we op 7 november weer een actie van bag2school hebben 

 

Schoonmaakavond, kom je ons helpen? 

Op 12 oktober organiseert de oudervereniging in samenwerking met de leerkrachten weer een 
gezellige schoonmaakavond. Wij vinden het als oudervereniging van allergrootste belang voor 
de kinderen dat de hygiëne op school goed is.  

De huidige interieurverzorgster kan niet alles in haar eentje doen en daarom is het van belang 
dat wij als ouders af en toe een keer een avondje helpen.  

Wat is de bedoeling? Vele handen maken licht werk! Dat ten eerste. We zullen ons opsplitsen 
in de lokalen om daar de ramen, meubilair, speelhal, halletje en de centrale ruimte goed te 
poetsen. Uiteraard is er koffie, thee, wat lekkers en maken we er samen een gezellige avond 
van! 

Op donderdag 12 oktober 19.30 uur zal de schoonmaakavond plaatsvinden en duurt maximaal 
tot 21.00 uur. 

We hopen op enthousiaste reacties om samen even de schouders eronder te zetten!  

Geef je op via m.derksen@pro8.nu  en graag tot 12 oktober!  

Met vriendelijke groet, 

Namens de oudervereniging 

 

 

 

 

Langestraat 14 

7047 AP Braamt 

T (0314) 651 637 

info@bsdeboomgaardbraamt.nl  

www.bsdeboomgaardbraamt.nl 
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Bibliotheek bezoek 

Afgelopen maandag is groep 3 op visite geweest bij de bibliotheek. 
Het prentenboek Kond van Kim Eberwijn stond centraal bij het bezoek. 
Kond is net zo grappig als zijn gekke naam. Maar is kond wel echt? Of bestaat hij alleen op 
papier? 
Het was een super leuke en leerzame ochtend. We hebben fantasiedieren gemaakt en een 
speurtocht door de bibliotheek gehad. 
 
Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek? Het is gratis tot 18 jaar! 
  

 
 

 

Kinderpostzegels  

Vanaf woensdag 29 september komen de 

kinderenweer langs om kinderpostzegels te 

verkopen. De opbrengst van de kinderpostzegels gaat 

naar kinderen die extra steun nodig hebben, want 

ieder kind verdient gelijke kansen. Dit jaar prijken 

Donald Duck en zijn familie op de kinderpostzegels. Voor uitgebreide uitleg kunt u kijken op de 

site: https://www.kinderpostzegels.nl/nieuwsbericht/donald-duck-en-zijn-familie-op-

kinderpostzegels-2022/  
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Gezond eten 

Wij zien steeds vaker dat er weer snoep of ander zoete lekkernijen in de broodtrommel zitten. 

Dat is eigenlijk niet de bedoeling omdat wij graag gezond willen promoten. De afspraak is ook 

schoolbreed: gezonde tussendoortjes. Het is ook vervelend voor de andere kinderen als zij een 

stukje komkommer hebben gekregen en een ander kind zit snoepjes, chocoladekoekjes of 

donuts te eten.   

Daarom vragen wij u of u de kinderen geen snoep of ander zoete lekkernijen mee wil geven.  

We zeggen tegen de kinderen dat ze het snoep, de koekjes of de donuts pas na schooltijd 

mogen opeten. 

 

 

 

Hallo  
ik ben Joost Winters, 
19 jaar en woon in Vethuizen. Ik voetbal graag en speel bij vv Montferland 
in het eerste elftal. Ik ben dit jaar begonnen met de pabo, omdat ik graag 
leraar wil worden in het basisonderwijs. Waarom ik de pabo heb gekozen 
is vooral om bij te dragen en te helpen aan de ontwikkeling van kinderen. 
Ik loop stage in groep 5/6 en kijk erg uit naar komend schooljaar! 
 

 

 

 

EU-fruit 

Deze week krijgen de kinderen op woensdag een stukje watermeloen, op donderdag een appel 

en op vrijdag een peer. 

 

Huishoek spullen  

Groep 1 en 2  vindt dat de huishoek wel een beetje 

gezelliger kan. De kinderen willen graag een echt Senseo 

apparaat of waterkoker. Bordjes, pannetjes etc.  Een 

leuke pop, wiegje, badje of speen voor de pop. Misschien 

hebben de oudere kinderen van school speelgoed over 

waar ze niet meer mee spelen of heeft u een oude 

kapotte senseo die het niet meer doet?  Dan willen wij dit 

graag voor onze huishoek hebben. Autootjes en 

boerderijdiertjes zijn ook altijd welkom.  
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Ulftse Nachtegalen 

 

Aanstaande zondag treden de Ulftse nachtegalen op in het 

Amphion. Het is een jeugdkoor onder leiding van Ben Simmes. 

Het wordt een prachtig optreden ivm het 60-jarig bestaan van het 

koor. Er worden liederen gezongen van Arvo Pärt hertaald door 

Jan Rot en liederen over het meisje met de Zwavelstokjes. 

Er zijn nog kaartjes beschikbaar. 

 


