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Wist u dat…………………………………..
- op zondag 21 november de pronkzitting is
- kinderen zich via jp.nottekrakers.nl op kunnen geven
- dit kan t/m 12 november
- we op 24 november weer een actie van bag2school hebben

Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie hebben we de kinderboekenweek geopend en vandaag hebben we het afgesloten
met de uitreiking van de gouden penselen en griffels.
Iedereen heeft weer erg zijn best gedaan en de keuzes
waren ook erg moeilijk.
Yaël, Benthe, Yfke en Joya hebben een mooi verhaal
geschreven en daarmee een gouden ‘griffel’ gewonnen.
Yaylynn, Samira, Vince, Tom, Jovi, Roos, Elin en Jasmijn
hebben een prachtige tekening gemaakt bij het thema ‘Worden wat je wilt’
Gefeliciteerd! De tekeningne zijn te bewonderen aan de muur in de hal. Daar blijven ze het hele jaar
hangen.

Dode hoek les
Dinsdag 26 oktober hadden wij een dode hoek les. Er kwam een vrachtauto langs. We gingen eerst een
film kijken. Er waren 2 groepen, de eerste groep ging in de vrachtauto, de andere groep gingen er
omheen rond kijken.
Ze hadden ook een mat om te laten zien wat de dode hoek is bij een vrachtwagen en wat de chauffeur
ziet in de spiegels. En we mochten in de cabine kijken.
Het was super leuk en super leerzaam
Dit is geschreven door Puck, Lynn en Jasmijn uit groep 8.
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Op bezoek bij de bieb
Geschreven door Yael en Jack!!!!!!!!Groep 6 ging naar de bieb.de opdrachten waren leuk omdat ze ook
uitdagend waren. Volgens mij vonden de anderen kinderen het ook leuk.De kinderen van Azewijn waren
er ook die vonden het ook leuk.We moesten op zoeken hoe het hoofdstuk 1 heten of welke bladzijde
bepaalde informatie of in het register of op de computer.

Zet je licht aan!
Dinsdag 26 oktober hebben de kinderen van groep 5/6 aandacht besteed aan het belang van goed
zichtbaar zijn in het verkeer. Om ook de omgeving hierop te attenderen hebben ze met spuitkrijt
‘ZET JE LICHT AAN’ op straat gespoten.
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Kivada Braamt zoekt hulp!
KIVADA Braamt bestaat ruim 10 jaar.
Kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 uit Braamt zijn deze dagen van harte welkom, om de laatste week
van de zomervakantie geweldig af te sluiten.
4 Dagen vol leuke activiteiten, georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers en ondersteund
door ouders.
Om aankomend jaar weer een Kivada te organiseren zijn wij op zoek naar vrijwilligers, om aan te sluiten
in onze groep. Vinden wij deze vrijwilligers niet, dan zal er helaas geen Kivada meer zijn in Braamt.
Lijkt het je leuk om kinderen een onvergetelijke week te
bezorgen, zoek dan contact met ons door te reageren op
onderstaande e-mailadres.
braamt.kivada@gmail.com
Wij leggen je graag uit hoe leuk deze week kan zijn en wat
de organisatie inhoud.
Reageren graag vóór 1 december. Zoals hierboven al
geschreven, bij geen reacties zal er géén Kivada meer
plaatsvinden in Braamt.
Dus meld je aan, dan kunnen we ook volgend jaar weer
samen een leuke week voor de kinderen organiseren.
Groet Team Kivada Braamt Tamara, Pascal, Rob en Daniëlle
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Ziekmelden van leerlingen.
Op de Boomgaard maken we gebruik van de Parro-app. Deze app is erg handig voor het uitwisselen van
berichten en het plannen van ouderavonden. Maar…wilt u, als uw zoon/dochter ziek is, dit telefonisch
melden. Soms missen we leerlingen in de klas en zien we het berichtje pas later, maar het kan ook
gebeuren dat een leerkracht ziek is en dat uw bericht niet tijdig de invaller bereikt. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.

Corona en DigiD
Helaas zijn we voor de herfstvakantie op de Boomgaard geconfronteerd met positief geteste leerlingen.
Gelukkig is iedereen weer goed hersteld! We hebben gemerkt dat het wachten op testuitslagen lang kan
duren. Soms was de GGD zelfs vergeten te bellen. Dit zijn vervelende situaties voor iedereen. Hierbij kan
het helpen op voorhand een DigiD voor uw zoon/dochter aan te vragen. Dit aanvragen duurt enkele
dagen. Met DigiD kunt u sneller zelf de testresultaten van een Coronatest inzien.

