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Wist u dat………………………………….. 
 

- Sinterklaas maandag op bezoek komt 

- Wij hem ’s morgens buiten opwachten 

- wij vragen of alle ouders en kinderen op het schoolplein of op straat blijven staan (dus niet op 

de oprit)  

- de kinderen van groep 1 t/m 4 ’s middags vrij zijn. 

 

 

 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Miranda Roozendaal. Ik kom uit Doetinchem, ben getrouwd 
met een lieve man en samen zijn wij trotse ouders van twee jonge kinderen 
(en een hondje). Tijdens het verlof van Younice zal ik op maandag en dinsdag 
in groep 7/8 te vinden zijn. Als er iets is of als er vragen zijn, kom dan gerust 
na schooltijd even binnenlopen.  
Ik heb er zin in om er samen met de kinderen een leuke, gezellige en 
leerzame tijd van te maken! 

 

Groetjes Miranda. 

 

 

Hoi allemaal,  

 

Ik ben Quincy Beekman. Op de woensdag, donderdag en vrijdag de juf van 

groep 7/8. Ik ben 22 jaar en kom uit ’s-Heerenberg. Verder vind ik het leuk 

om te lezen, te wandelen en bordspellen te spelen. Ook houd ik wel van wat 

humor in de klas. Maar volgens mij heeft de klas dat al wel gemerkt. Ik hoop 

er met de klas en de ouders een leuke, leerzame en gezellige tijd van te 

maken. Maar vooral ook veel te lachen! 

 

 

Langestraat 14 

7047 AP Braamt 
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Schoonmaakavond  
We willen alle ouders (en leerkrachten) die hebben 
geholpen met de schoonmaakavond nog even extra 
bedanken. Er is super goed schoongemaakt en het 
was, naar ik hoorde, ook supergezellig zo samen. Het 
was wel goed dat we een eindtijd hadden 
afgesproken anders waren de ouders om 11 uur nog 
aan het schoonmaken geweest. Wat waren zij 
fanatiek. Maar heel fijn dat de school even een 
opknapbeurt heeft gehad.   

  

 

Sinterklaas 

Sinterklaas komt maandagmorgen iets over half negen aan bij ons op school. De kinderen 

blijven dan ook op het schoolplein wachten en gaan niet naar binnen. De ouders mogen 

uiteraard ook blijven tot de kinderen naar binnen gaan. Wilt u wel op het schoolplein of op de 

straat wachten? De Sint komt namelijk de oprit op.  

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij. 

 

 

Eu-fruit 

Deze week krijgen de kinderen op dinsdag een halve sinaasappel, op woensdag snacktomaatjes 

en op donderdag een appel. 

 

 

Boomraad 

Ook dit jaar zijn we weer gestart met een Boomraad. Van elke klas kan er 1 kind in de 

boomraad komen. Juf Annelies leidt de Boomraad maar de kinderen mogen zelf aangeven wat 

ze belangrijk vinden.  Als een kind graag in de Boomraad wil kon hij/zij zich aanmelden door 

middel van een motivatie brief. Hier zaten erg leuke en mooie brieven bij. Wij hebben daar een 

aantal uit gekozen en dat vormt nu de Boomraad. Ze zijn nu 1 keer bij elkaar gekomen en er 

kwamen al mooie plannen uit. Nu moeten die nog uitgewerkt worden.  

We proberen u op de hoogte te houden. 
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Jonge mantelzorgers 

Welcom organiseert op donderdag 15 december een kerstdiner voor jonge mantelzorgers. 

Wanneer ben je een jonge mantelzorger? Dat ben je als je voor je ouder, broertje, zusje, opa of 

oma zorgt die ziek is of gehandicapt. Maar ook als je in een gezin zit met een broertje of zusje 

die autistisch is of gewoon omdat je je zorgen maakt om iemand binnen je gezin.  

Is uw kind een jonge mantelzorger en lijkt het hem/haar leuk om hieraan mee te doen kijk dan 

in de bijlage hoe je je kunt opgeven. Het is gratis. 

 

Kerststukje maken in de Braempt 

Servicepunt Braamt organiseert samen met MFA de Braempt op 9 december een kerstviering. 

De kinderen mogen een kerststukje maken en de ouders borrelen lekker bij de vuurkorf op het 

dorpsplein. In de bijlage staat meer informatie. 

 

Bolderkar voor de carnavalsoptocht 

Kinderen die het leuk vinden om met een bolderkar met de carnavalsoptocht mee te lopen 

kunnen zich nu al aanmelden. Je kunt samen met ervaren wagenbouwers aan de slag. 

Meer hierover kun je lezen in de bijlage. 

 

Meester Remko in Gambia 

Meester Remko is twee weken gelden in Gamba geweest met de Stichting Buganala. Wij 

hebben daar de scholen bezocht die wij ondersteunen. Het was heel leuk en fijn om te zien dat 

het op bijna alle scholen heel goed ging. De gebouwen, de toiletten en de speelplaats waren 

netjes onderhouden. De kinderen hadden het zo te zien prima naar hun zin en de resultaten 

van de kinderen waren ook heel goed. De doven school had gemiddeld betere resultaten dan 

de normale scholen. Daar waren ze best trots op. We zagen bij de dovenschool ook stagiair(e)s 

lopen die een aantal jaren geleden nog op de school gezeten hadden. Dus de doorstroom in 

leerkrachten is ook goed. De school in Ebo Town, naast de vuilnisbelt, liep ook prima alleen 

kunnen ze daar niet uitbreiden en zitten ze met 40 kinderen in een klein lokaaltje. In Naneto 

was er een feestelijke opening met een dansgroep en muziek. Dat was omdat de school en de 

medische post helemaal opgeknapt waren.  

Helaas ging het op één school wat minder goed. Daar was de directeur overleden en was er pas 

een nieuwe directeur aangesteld en dat zag je meteen. Het was er rommelig en smerig en de 

mooie groentetuin die ze daar 3 jaar geleden hadden was helemaal verdwenen.  

Na een drukke week met heel veel positieve indrukken zijn we met een goed gevoel weer naar 

huis gegaan.  

(foto’s volgen nog. Ik kreeg ze niet van mij telefoon af) 


