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Wist u dat………………………………….. 
 

- de leerkrachten woensdag niet gaan staken 

- de leerkrachten het wel eens zijn met de eisen 

- wij ook weer luizenvrij zijn 

- er vanaf 11 november 5 fruitdagen zijn 

- u op de maandag en dinsdag voor het fruit zorgt en wij, via EU-schoolfruit, op de woensdag, 

donderdag en vrijdag   

- tot dinsdag 11.00 uur de zakken voor Bag2School ingeleverd kunnen worden  

- op 1 december de MontferlandRun wordt gehouden 

 

Staking 

De leerkrachten van onze school hebben besloten deze keer niet te gaan staken. Maar ze zijn 

het wel eens met de eisen.  

Ook zij maken zich zeker zorgen voor de voortgang in het onderwijs. Er staan al op heel veel 

scholen onbevoegde leerkrachten voor de klas. Wij hebben het geluk dat ons bestuur er goed 

op ingespeeld heeft (zij hebben vast 5 extra fte leerkrachten aangenomen) en dat we in deze 

regio nog voldoende leerkrachten hebben voor een baan.  

Maar ook wij merken, zeker bij inval, dat de spoeling steeds dunner wordt. Wij denken dat het 

beleid van de regering daar zeker een bijdrage aan heeft geleverd. Wij willen graag iets meer 

waardering voor het vak. Als ik zie hoe hard onze leerkrachten werken en hoeveel uur zij in uw 

kind stoppen (zonder dat ze voor die overuren betaald krijgen) staat dat in geen verhouding tot 

het aantal vakantie dagen.  (wat altijd als argument wordt gebruikt)  

 

Nationaal schoolontbijt 

Aanstaande woensdag is het Nationaal Schoolontbijt. Dat 

betekent dat de kinderen op school gaan ontbijten. Wij 

zorgen voor voldoende eten en drinken, wilt u voor een bord 

en bestek zorgen? (wij zorgen wel voor de bekers)  
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EU Schoolfruit 

In de week van 11 november krijgen wij de eerste levering van het EU-

Schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag 

fruit via school krijgen en dus geen tussendoorhapje meer mee hoeven te 

nemen (wel voor de lunch).  

Wij hebben, in overleg met de OV en de MR, besloten om ook van de andere 

dagen fruitdagen  te maken. Wij vragen u dan ook om vanaf 11 november op de 

maandag en dinsdag fruit mee te geven (ipv de woensdag, donderdag en 

vrijdag).  

 

Bag2School  

Aanstaande dinsdag 5 november komen de mensen van 

Bag2School de zakken ophalen. Wij hopen dat u weer veel 

zakken komt brengen. Hoe meer zakken, hoe meer gewicht, des 

te meer geld wij ophalen en kunnen gebruiken voor iets nuttigs.  

U mag de zakken maandag vast meenemen (u kunt ze in het 

fietsenhok neerleggen of dinsdag voor 11.00 uur. (Bag2School 

komt tussen 11 en 13.00 uur op school).  

 

Update Schoolplein 

Het schoolplein is wat tegels betreft helemaal klaar. De oprit naar de school is ook geheel 

vernieuwd. Daar zijn we blij mee. Nu hopen we dat de verdere aankleding ook snel gebeurt. De 

beplanting is besteld.  

 

Fietsencontrole 

Afgelopen dinsdag hebben we de fietsencontrole gehad. Bijna iedereen had zijn fiets bij zich. 

Bijna alle fietsen waren goed. Bij een aantal deed het (achter)licht het niet of zat er geen 

(goede) reflector achterop. Een aantal fietsen hadden geen goede bel, maar de politie agent 

was zeer tevreden over het resultaat.  
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Dag van de duurzaamheid  

Aanstaande vrijdag is de dag van de duurzaamheid. De gemeente 

heeft de scholen gevraagd om mee te doen met een project. Wij 

hebben dit ook toegezegd maar weten nog niet precies hoe we 

het gaan invullen. U hoort er vast meer over. 

 

AVG formulieren foto’s 

We hebben al een heel aantal formulieren terug gekregen, maar we missen er ook nog heel 

veel. Officieel moeten we van elke ouder zo’n toestemmingsformulier hebben anders mogen 

we geen foto’s maken van het kind. Wilt u daarom, als u dat nog niet gedaan heeft, het 

formulier invullen en afgeven op school of mailen naar info@bsdeboomgaardbraamt.nl  

Ps het formulier zit in de bijlage 

 

Montferland Run 

In tegenstelling tot andere jaren hebben wij bijna nog geen aanmeldingen voor de 

MontferlandRun. Dat vinden we wel jammer. Het is een leuk evenement en ook heel goed voor 

de kinderen om daar aan mee te doen.  

Wilt u uw kind nog opgeven maar bent u het briefje kwijt dan kunt u ook gewoon een briefje 

schrijven met de handtekening erop en dat samen met € 2,50 inleveren op school. 

Wij hopen dat er zich nog veel kinderen aanmelden. 
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