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Week van de Pauzehap  
We zitten op het moment in de Week van de Pauzehap. Dit bete-

kent dat we de leerlingen elke dag extra, gezonde pauzehappen 

gaan aanbieden, zoals meloen en banaan, rijstwafels met kaas, en 

paprika en komkommer. Op die manier kunnen de leerlingen met 

elkaar ervaren hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn!  Ook 

komen er elke dag verschillende ontspannings– en bewegingsop-

drachten aan bod, want dat hoort natuurlijk ook bij gezond zijn! 

En er is nog meer gezond nieuws! Onze aanvraag voor het School-

fruit is goedgekeurd! Van 11 november 2019 tot en met 17 april 

2020 krijgen de leerlingen dus weer elke week drie stuks fruit op 

school. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! 

 

 
 

 

 

  

 

 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is ook al vol aan de gang. Het thema dit jaar 

luidt: ‘’Reis mee!’’ We zijn afgelopen woensdag feestelijk gestart 

met het toneelstuk ‘’De Boekenbus’’. Daarnaast is er ook al erg veel 

voorgelezen in alle groepen. Aankomende donderdag sluiten we de 

Kinderboekenweek af met onze eigen optocht. Kinderen mogen die 

dag dus met hun lievelingsvoertuig naar school komen.  
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Groene plein 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk door met de vergroening van ons plein. Het voorplein wordt ver-

der aangepakt. Er zijn afgelopen weken al meerdere gesprekken gevoerd. Rob Boers, vader van 

Jayden, gaat met zijn bedrijf  ‘’Robs Tuinaanleg’’ de meeste werkzaamheden verrichten. Ze wil-

len in de herfstvakantie starten, dus de eerste aanpassingen zullen al snel te zien zijn! We kijken 

ontzettend uit naar het resultaat. 

 

 

Hesjes 

Kinderen die op de fiets naar school gaan, moeten een hesje dragen. De OR hecht veel waarde 

aan de verkeersveiligheid van onze kinderen. Daarom heeft de OR nieuwe veiligheidshesjes aan-

geschaft. Deze worden gesponsord door Aqua+. Hiervoor onze hartelijke dank! Voor de kleuters 

hebben we kleine hesjes aangeschaft. Als deze niet meer passen kunt u het kleine hesje  op 

school ruilen voor een grotere. In de kleinere hesjes komen nummers te staan, zodat  school 

weet  wie er een klein hesje heeft. De kinderen die een groter hesje krijgen mogen hun eigen 

naam hierin zetten, dit hesje is voor hun zelf. Na de herfstvakantie krijgen alle leerlingen een 

nieuw hesje mee. 

 

 

Kinderpostzegels 

U heeft het vast wel meegekregen: afgelopen week was het 

weer tijd voor de Kinderpostzegelactie! Groep 6/7/8 is ook 

dit jaar weer op pad geweest om zich in te zetten voor an-

dere kinderen die hulp nodig hebben. Ze waren hartstikke 

fanatiek en daar zijn we dan ook ontzettend trots op! We 

zijn erg benieuwd naar onze eindopbrengst! 

 

 

Ouderportaal 

Vlak voor de zomervakantie zijn we gestart met werken met ons Ouderportaal. Veel ouders heb-

ben zich inmiddels aangemeld. Dat vinden we hartstikke fijn! Het Ouderportaal is immers be-

doeld om de communicatie 

tussen ouders en school 

scherper neer te zetten. U 

heeft het misschien al ge-

zien, maar vanaf nu komen 

de cijfers van uw kind

(eren) ook op het portaal te 

staan. Op deze manier kunt 

u goed de resultaten van 

uw kind(eren) inzien. Dat 

levert wellicht ook mooie 

gesprekken op voor thuis! 
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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/

Welkom Gian! 

We mogen deze maand Gian verwelkomen bij ons in de kleutergroep! 

Het kan zijn dat u Gian al heeft gezien tijdens zijn wendagen. Op dinsdag 

15 oktober start hij echt bij ons op school. Wij wensen hem heel veel 

plezier! 

 

 

Regels gym 
Namens meester Aat, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, willen 

we u nog even wijzen op het volgende: voor de gymlessen moeten de 

leerlingen gymkleren, gymschoenen en een handdoek meenemen. De 

schoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Sieraden en horloges kun-

nen beter thuisgelaten worden.  

 

 

Waterpomp 
Een oproep van juf Hermien en juf Janni: het is handig dat kinderen in 

de groepen 1 t/m 3 laarzen op school hebben voor het spelen bij de 

pomp. Voor kinderen die regelmatig natte kleding hebben, is het ook 

handig dat er een droge broek en sokken in de tas zitten. 

 

 

Projectlessen bovenbouw 

Na de herfstvakantie neemt de bovenbouw deel aan verschillende pro-

jectlessen. Zo gaan we het onder andere hebben over plasticafval en het 

recyclen van dat afval. Daarnaast gaan de leerlingen lessen volgen over 

water. Dat project bestaat uit twee onderdelen, die allebei e e n dagdeel 

in beslag nemen. Het eerste deel is de waterles, waarbij de leerlingen 

door twee getrainde vrijwilligers worden meegenomen in de wereld van 

water. De leerlingen gaan zelf aan de slag met verschillende proefjes, 

werken uit een werkboekje en bekijken speciaal ontwikkelde filmpjes.  

Tijdens het tweede deel van de waterles bezoeken de leerlingen een wa-

terzuivering. Daar worden zij rondgeleid over het terrein en zien zij in 

de praktijk wat ze tijdens de waterles hebben geleerd. De rondleiding 

vindt plaats op donderdag 7 november bij de waterzuivering in Hengelo. 

Wilt u rijden, 

dan kunt u zich 

aanmelden via 

Parro. 

 

 

 

Belangrijke data: 

Afsluiting Kinder-

boekenweek 

10-10 

Tosti-dag 18-10 

Herfstvakantie 21-10 t/m 

25-10 

Groep 8: informa-

tieavond VO 

28-10 

Bovenbouw: pro-

jectlessen plastic 

29-10 en 

05-11 

Bovenbouw: pro-

jectlessen water 

30-10 en 

07-11 

Nationaal School-

ontbijt 

06-11 

MediaMasters 08-11 t/m 

15-11 

Groep 8: adviesge-

sprekken 

18-11 

Studiedag (alle 

leerlingen vrij) 

20-11 


