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Wist u dat………………………………….. 
 

- op woensdag 19 oktober de afsluiting is van de Kinderboekenweek 

- uw kinderen op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober al vrij hebben 

- wij dan 2 studiedagen hebben over onze visie  

- we op 7 november weer een actie van bag2school hebben 

- de schoonmaakavond nu op woensdag 16 november is 

- groep 6 dinsdag naar de bieb gaat 

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Woensdag sluiten we de Kinderboekenweek “Gi-Ga-Groen" af. We hebben de afgelopen 

periode allerlei activiteiten rond dit thema gedaan; zo konden de kinderen meedoen aan de 

schrijfwedstrijd en tekenwedstrijd op school, groep 4 en 7/8 zijn op schrijversbezoek in de bieb 

geweest, de bovenbouw heeft voorgelezen aan de kinderen van de onderbouw. Ook hebben 

alle groepen van de OV een nieuw boek gekregen.  

Woensdag worden de gouden griffels en penselen aan de winnaars van de teken- en 

schrijfwedstrijd uitgedeeld. De tekeningen komen op een mooie plek in de school te hangen. 

Aan het einde van de dag is er een gezamenlijke afsluiting. Als de kinderen groene kleding 

hebben is het leuk als ze dit woensdag aantrekken.  

 

Onze nieuwe jeugdverpleegkundige 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
  
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Kim Hoksbergen-Buz en ik ben de nieuwe 
jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind(-eren). Als jeugdverpleegkundige 
denk ik graag met u mee over onder andere opvoeding, psychosociale problemen, ontwikkeling, pesten, 
faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar ook bij vragen over groei en gewicht of gehoor- en/of ogen 
help ik u graag. Ik ben een aantal keer per jaar op school aanwezig. Ook kunt u via onderstaande 
contactgegevens contact met mij opnemen en eventueel een (telefonische) 
afspraak inplannen.   
  
088 – 44 33 3690  

k.hoksbergen@ggdnog.nl  
  
  

Langestraat 14 

7047 AP Braamt 

T (0314) 651 637 

info@bsdeboomgaardbraamt.nl  

www.bsdeboomgaardbraamt.nl 

mailto:k.hoksbergen@ggdnog.nl
mailto:info@bsdeboomgaardbraamt.nl
http://www.bsdeboomgaardbraamt.nl/
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Schoonmaakavond 

De geplande schoonmaakavond van afgelopen woensdag is helaas niet doorgegaan. Er hadden 
zich te weinig mensen opgegeven. We willen graag na de herfstvakantie het nogmaals 
proberen en wel op woensdagavond 16 november. Wilt u proberen deze avond vrij te houden?  

 

Bibliotheek bezoek 

 de kinderen van 
de groepen 3/4 en 7/8 zijn ter ere van de kinderboekenweek al in de bibliotheek geweest. Voor 
groep 3/4 was Tjibbe Veldkamp er. Hij kwam iets vertellen over zijn boeken Agent en Boef. De 
kinderen vonden het heel interessant.          De kinderen van groep 7/8 kregen een enthousiast 
verhaal te horen van kinderboekenschrijfster Tineke Honingh. De kinderen mochten ook zelf al 
een verhaal schrijven. Groep 6 gaat volgende week dinsdag naar de bibliotheek. 
 

Algemene regels 

Wij zien de laatste tijd dat een aantal algemene regels, die wij op school hanteren soms niet 

nageleefd worden. Daarom een aantal van deze regels op een rijtje: 

- Kinderen moeten tussen 8.15 en 8.30 uur in de klas zijn. 

- Ouders voor schooltijd niet in de klas. Na schooltijd bent u welkom. 

- Wilt u een leerkracht spreken: geen probleem. Maak even een afspraak na schooltijd. 

- Ziekmelding: Voor schooltijd even bellen. Dus niet via de Parro. 

- Geen speelgoed mee naar school. 

- Geen zoet (koekje of chocolade, etc.) als pauzehap. Wij hebben afgesproken als school 

om gezond eten te promoten. 

- Geen uitnodigingen voor feestjes/verjaardagen op school uitdelen. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage van de Oudervereniging wordt in oktober weer afgeschreven. 
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Sportinstuif in de vakantie 

Vrijdag 28 oktober wordt er in de sporthal in Beek een volleybalinstuif georganiseerd. Alle 

kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen daaraan meedoen. Onze combinatiefunctionaris van 

de maandag meester Rick organiseert dat voor Welcom. Voor verdere informatie zie bijlage. 

 

Bag2School 

Op maandag 7 november komt Bag2School de kleding ophalen. U kunt uw kleding op vrijdag 4 

november al inleveren en op maandag 7 november tot 10.30 uur. U krijgt geen speciale zakken 

meer. Het mag gewoon in een plastic vuilniszak. Als u schoenen erbij hebt wel graag aan elkaar 

binden.  

 

Opening dorpshuis De Braempt 

Zaterdag 22 oktober wordt het nieuwe dorpshuis De Braempt geopend. Na de officiële 

opening, om 14.00 uur, wordt er nog van alles georganiseerd. De kinderen hebben natuurlijk 

mooie ontwerpen van het dorpshuis gemaakt maar Toneelvereniging Margriet speelt ook een 

toneelstuk. Zij zouden het erg leuk vinden als er veel kinderen, met hun ouders, komen kijken. 

Het toneelstuk is speciaal voor kinderen. (Zie bijlage) 

 

EU-fruit 

Komende week krijgen de kinderen al op maandag, dinsdag en woensdag een stuk fruit omdat 

de kinderen op donderdag en vrijdag vrij zijn ivm de studiedagen. Op maandag zal dat pas ’s 

middags zijn omdat het fruit pas ’s middags geleverd wordt dus is het wel fijn dat u uw kind zelf 

wat fruit voor de pauze meegeeft. Op maandag krijgen de kinderen een aantal druiven, op 

dinsdag waspeen en op woensdag een appel. 

 

Klimtoestellen 

Afgelopen week zijn Eddy en Herald van de onderhoudsdienst hard aan het werk geweest om 

onze nieuwe klimtoestellen te plaatsen. De klimtoestellen zijn uitgezocht samen met Yaël en 

Jack uit groep 7 en Caro en Julia uit groep 8. 
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