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Wist u dat…………………………………..
- De kinderen op donderdag 29 november vrij zijn?
- De leerkrachten dan een studiedag over o.a. kindgesprekken hebben.
- aanstaande zaterdag de reünie wordt gehouden vanwege het 100 jarig bestaan van het onderwijs
in Braamt

Het schoolfruit voor week 47:
woensdag: appel, donderdag: peer, vrijdag: Dino
meloen

Bag2School
Afgelopen vrijdag hebben wij de actie van
Bag2School gehad. Er is weer een enorme
hoeveelheid zakken gebracht en uiteindelijk
heeft dat geleid tot een gewicht van 362 kg.
Dit heeft ons € 108,60 opgeleverd voor het
schoolplein en daar zijn we heel blij mee.

Sinterklaas in groep 1 t/m 4
Ook op de Boomgaard kijken de kinderen al vol verwachting uit naar de komst van
Sinterklaas.
We zijn gestart met het volgen van het Sinterklaas- journaal. Zo te horen, kijken ook al heel
veel kinderen thuis.
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Afgelopen dinsdag dook er in groep 1/2 en 3/4 een vreemde enveloppe op met pietenplaatjes
voor elk kind. In groep 3/4 kwam het ruilen meteen op gang. In groep 1/2 hebben we even
geoefend hoe je dat doet zodat het voor beide partijen een goede ruil is. Deze pietenplaatjes
krijgen vast nog een vervolg...
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Via jullie kinderen zullen
jullie dit tegen die tijd vast nog wel te horen krijgen. Hou het nog even onder 'ons'.

Voor de Sinterklaas- hoek zijn we nog op zoek naar kleine doosjes en lege verpakkingen, om
in te pakken.
Wilt u deze meegeven naar school?

Food voor de klas
Donderdag 8 november hebben de kinderen van groep 8 een erg leuke, maar vooral leerzame les
gehad over duurzaamheid, verspilling van voedsel en water en wat wij er allemaal aan kunnen
doen. Joep en Inge van de Rabobank hebben deze ochtend voor ons verzorgd. We sloten af met
een lekkere gezonde lunch met smooties, sandwiches en fruitspiesjes door de kinderen zelf
gemaakt. Joep en Inge bedankt!

