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OBS Brookschole  september 2019 

Nieuw schooljaar!  
Na zes weken vakantie waren we blij om vorige week weer alle 

leerlingen welkom te heten op school. We kijken erg uit naar aan-

komend schooljaar. Er staat namelijk weer genoeg op de planning. 

We houden u over alle ontwikkelingen binnen school op de hoogte 

via de nieuwsbrief.  

Bezoek Martinuskerk 

Op donderdag 12 september bezoeken we met de hele school de 

Martinuskerk in Markelo. We gaan met de bus die kant op en wor-

den ook weer met de bus opgehaald. De kinderen hoeven die dag 

geen lunch mee te nemen, want daar zorgt de kerkraad voor. We 

verwachten rond 14.15 uur weer terug op school te zijn, dus u kunt 

uw kind(eren) op de reguliere eindtijd ophalen. Voor meer infor-

matie over dit bezoek verwijzen we u naar de brief die bij deze 

nieuwsbrief is bijgevoegd. 
  

 

Leerlingraadverkiezingen 

Op woensdag 18 september vinden de leerlingraadverkiezingen 

plaats. Er zijn namelijk weer twee plekken vrijgekomen. De leer-

lingen van de midden– en bovenbouw krijgen hier volgende week 

informatie over en kunnen zich dan ook verkiesbaar stellen. De 

verkiezingen zullen heel officieel vormgegeven gaan worden met 

echte stembiljetten en echte stemhokjes.  
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Informatieavond 

De informatieavond voor alle groepen vindt plaats op maandag 16 september. We houden die 

avond de volgende planning aan: 

 

19.00 uur—19.30 uur: Groep 6/7/8 & Groep 1/2 

19.30 uur—20.00 uur: Groep 3/4/5 

 

Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten u informeren over het onderwijs en de dage-

lijkse gang van zaken in de groep. U kunt vragen stellen en even in het lokaal kijken. 

 

 

Startgesprekken 

Dit schooljaar krijgt uw kind, net als vorig schooljaar, twee rapporten mee: in februari en in juni. 

Om te voorkomen dat we elkaar in februari pas spreken, beginnen we ook dit jaar weer met 

startgesprekken. De gesprekken staan gepland op maandag 23 september en dinsdag 24 sep-

tember. U kunt zich binnenkort via Parro inschrijven op het moment dat u uitkomt. Aangezien 

we vorig jaar begonnen zijn met de startgesprekken zijn we nog druk bezig met het zoeken naar 

de juiste vorm om invulling te geven aan deze gesprekken. Dit blijft dus de aankomende school-

jaren in ontwikkeling. De intentie is in ieder geval om goed het schooljaar met elkaar te starten. 

U krijgt zo spoedig mogelijk van ons de vragenlijst die u kunt invullen ter voorbereiding op het 

gesprek. 
 

 

Schoolfruit 
Agelopen jaren hebben wij Schoolfruit mogen ontvangen, wat in-

houdt dat we voor twintig werken drie dagen in de week de kin-

deren fruit of groente in de pauze kunnen geven. Ook dit jaar heb-

ben wij dit  aangevraagd. We krijgen binnenkort te horen of onze 

aanvraag gehonoreerd wordt. Tot die tijd willen wij u verzoeken 

om u uw kind in ieder geval op woensdag, onze schoolbrede fruit-

dag, fruit of groente mee te geven. 

 

 

Kraanwaterdag 

Op woensdag 25 september is Kraanwaterdag! Door mee te doen aan Kraanwaterdag 2019 start 

de bovenbouw het nieuwe schooljaar goed: meer kraanwater drinken in plaats van gezoete 

drankjes. Kraanwater is namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentre-

ren door het drinken van 

voldoende kraanwater. 

Bovendien bespaar je zo 

heel veel plastic. Deze dag 

krijgen we les over kraan-

water en ontdekken we er 

van alles over. 

OBS Brookschole  september 2019 

2 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2l_j46KDdAhWCKlAKHZloCwEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vangelderagf.nl%2Fa-40060286%2Ffruit-voor-kinderen%2F4-dagen-schoolfruit%2F&psig=AOvVaw1adlHdt-flHUkSnb


OBS Brookschole  september 2019 

3 

Contact opnemen  

Neem voor meer informatie 
over onze school in het alge-
meen of onze activiteiten in 
het bijzonder gerust contact 
met ons op.  
 
OBS Brookschole  

Adres: Larenseweg 44,  
7475 PW Markelo  
Tel: (0547) 362723  
E-mail: info@brookschole.nl  
Website: www.brookschole.nl  
Facebook: 

www.facebook.com/

obsbrookschole  

Bezoek Marti-

nuskerk 

12-09 

Informatie-

avond 

16-09 

Leerlingraad-

verkiezingen 

18-09 

Startgesprek-

ken 

23-09 

en 24-09 

Kraanwaterdag 25-09 

Belangrijke data Juf Chantal 

Ook dit jaar heeft juf Chantal 

als verrassing de ramen van 

school weer versierd. Dat is 

natuurlijk wel erg leuk begin-

nen. En we hebben nog meer 

nieuws. Juf Chantal begint 

eind september met herinte-

greren bij ons op school. Dit 

houdt voorlopig in dat ze de 

donderdagochtend enkele 

uurtjes aanwezig is om met 

kleine groepjes leerlingen te 

werken. Zo zal ze bijvoor-

beeld met leerlingen gaan 

lezen. Hier zijn we erg blij 

mee. 

 

 

Juf Anouk 

We hadden u al gezegd dat ook dit jaar juf Anouk, de onderwijsassistent 

weer bij ons op school werkt. Ze is het hele schooljaar de volgende mo-

menten aanwezig: 

 

- Maandag van 08.00 uur tot 13.00 uur 

- Dinsdag van 10.30 uur tot 14.30 uur 

- Woensdag van 08.00 uur tot 10.00 uur 

- Donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur 

 

 

Nieuwe conciërge 

Helaas heeft Johan, onze concie rge, voor de vakantie afscheid van ons 

genomen. Hij kon zijn werk als concie rge toch niet combineren met zijn 

andere baan. Gelukkig hebben we al vervanging gevonden. Zijn broer, 

Ben (tevens concie rge op de Zwaluw) is vorige week begonnen en is el-

ke dinsdag bij ons op school aanwezig.  

 

 

 

 

 

 


