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Nationaal Schoolontbijt  
Zoals eerder is vermeld,  doen we 

dit jaar weer mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt. Aangezien deze voor 

aankomende woensdag op het pro-

gramma stond, verplaatsten we dit  

evenement naar donderdag. We 

gaan donderdagochtend dus met 

alle leerlingen ontbijten in de zaal.  

Lekker, gezond en gezellig! Denkt u 

eraan om uw kind(eren) morgen of 

donderdag bord en bestek mee te 

geven naar school?  

 

 

Schoolfruit 

Volgende week wordt het eerste School-

fruit geleverd. Dit zal op de dinsdag gebeu-

ren. De kinderen krijgen dus op woensdag, 

donderdag, en vrijdag fruit op school. De 

kleuters krijgen op donderdag twee stuk-

ken, aangezien zij op vrijdag niet aanwezig 

zijn. 
 

 

Minilessen Holten 

Groep 8 gaat aankomende donderdag naar De Waerdenborch in 

Holten voor minilessen. Op deze manier kunnen de leerlingen ken-

nismaken met enkele vakken die in het eerste leerjaar op De Waer-

denborch aangeboden worden. De lessen beginnen om 14.00 uur 

en zullen rond 16.00 uur weer afgelopen zijn. Dit betekent dat de 

kinderen tussen 16.30 uur en 16.45 uur terug op school zijn en la-

ter dan normaal thuiskomen. De kinderen worden opgehaald en 

weer teruggebracht met de bus. Meester Quinten gaat met hen 

mee.  
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Warmteles 

Groepen 3 t/m 6 gaan deze maand weer deelnemen aan de jaar-

lijkse trui-ontwerpwedstrijd van het gemeentelijke onderwijspro-

gramma HofPower. De boodschap bij deze wedstrijd is: wees zui-

nig op warmte! Een trui scheelt namelijk een graad op de verwar-

ming, en een graad op de verwarming scheelt al snel 5% energie. 

De trui-tekeningen komen allemaal te hangen in het gemeentehuis. 

De mooiste trui, gekozen door mensen van de gemeente, wordt 

uiteindelijk echt ontworpen. De hele klas krijgt dan die trui! Ande-

re scholen doen ook mee aan de wedstrijd, dus dat gaat wederom 

spannend worden. 

 

 

MediaMasters 

Dit jaar doen wij ook weer mee aan de Week van de 

Mediawijsheid. Die week  gaan we weer het spel 

‘’MediaMasters’’ spelen. Dit spannende spel gaat 

over de kansen en gevaren van (digitale) media, en 

is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de boven-

bouw. Door het spelen van het spel bouwen leer-

lingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga 

je mediawijs om met WhatsApp, privacy en nep-

nieuws? Leerlingen gaan samen in de klas  het 

avontuur aan en bundelen hun mediawijze krach-

ten om MediaMissies te volbrengen. We starten 

met het spel op vrijdag 8 november. 

 

 

Staking 

Zoals u inmiddels weet, gaat de staking van aankomende woensdag door. Dit betekent dat de 

school gesloten is. Meester Quinten en juf Eline gaan woensdag naar de actiebijeenkomst in En-

schede. Waarom wordt er eigenlijk gestaakt? Structurele investeringen blijven nodig om goed 

onderwijs te garanderen voor onze kinderen. Om de werkdruk te verlagen, de loonkloof tussen 

basis- en voortgezet onderwijs te dichten en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Na 

6 en 7 november weten we wat politiek Den Haag besloten heeft over de onderwijsbegroting. 
 

 

Studiedag 20 november 

Op woensdag 20 november staat de eerste studiedag van dit schooljaar op de planning. Dit be-

kent dat de leerlingen die dag vrij zijn. We gaan ons met het hele team richten op het voeren van 

doelgerichte kindgesprekken. Met het voeren van deze gesprekken willen we bereiken dat kin-

deren meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Dat bevordert het leren en vergroot de 

motivatie. 
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Nieuwe leerling 

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

Het kan zijn dat u Ylse al heeft gezien tijdens haar wendagen. Op maan-

dag 11 november start zij echt bij ons op school. Wij wensen haar heel 

veel plezier!  

 

Groene plein 
Zoals u heeft kunnen zien is Robs Tuinaanleg ontzettend druk geweest 

in de herfstvakantie met ons plein. Wij zijn erg blij met het voorlopige 

resultaat en heb-

ben veel positie-

ve reacties ont-

vangen van ou-

ders en kinderen. 

De vergroening 

gaat uiteraard 

gewoon door. De 

plannen voor 

werkzaamheden 

in de voorjaars-

vakantie worden 

alweer bespro-

ken. 

 

 

Talentengroep 

Volgende week donderdag gaan we starten met het draaien van onze 

eigen talentengroep. Wat houdt dat precies in? Dit schooljaar worden er 

vier trajecten aangeboden: het schrijven van een verhaal voor een pop-

penkastvoorstelling, ontwerpen, koken, en proeven doen. Kinderen mo-

gen zich inschrijven voor twee trajecten die ze interessant vinden of 

waarvan ze denken: hier heb ik talent voor! Binnen deze trajecten wor-

den alle kinderen op hun eigen niveau aangesproken. De trajecten lopen 

voor meerdere weken en worden begeleid door onze intern begeleid-

ster, Marianne. Uiteraard gaan alle kinderen na afloop presenteren wat 

ze hebben gedaan en geleerd. Super gave ontwikkeling bij ons op school! 

We beginnen met het draaien van deze groep in de bovenbouw. Volgend 

jaar, nadat de evaluatie heeft plaatsgevonden, hopen we ook de midden– 

en onderbouw bij deze groep te kunnen betrekken. 

 

 

Belangrijke data: 

Nationaal School-

ontbijt 

07-11 

Rondleiding wa-

terzuivering  

07-11 

Minilessen Waer-

denborch 

07-11 

Start Schoolfruit 13-11 

Start Talenten-

groep 

14-11 

Week van de Me-

diawijsheid 

08-11 t/m 

15-11 

Voorlopig advies-

gesprekken VO 

11-11 en 

18-11 

Start Techniekcir-

cuit 

28-11 

Sinterklaas 05-12 

School versieren 

in Kerstsferen 

05-12 

Verkeersles bo-

venbouw 

13-12 

Kerstviering 19-12 

Kerstvakantie 23-12 t/m 

03-01 



OBS Brookschole  november 2019 

4 

Techniekcircuit 

We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van onze eigen doorgaande leer-

lijn voor wetenschap en techniek, vooral op het gebied van robotica (programmeren). Op die manier 

wordt techniek echt veranderd in ons onderwijs en dat past precies bij onze nieuwe onderwijsvisie. 

Daarom gaan we op donderdag 28 november starten met de implementatie van dit circuit. 

De volgende concepten komen allemaal aan bod: 

- energie en magnetisme 

- constructie 

- krachten (bijv. de kracht van lucht en water) 

- robotica (programmeren) 

 

Daarnaast worden er tijdens de uitvoering van de opdrachten allerlei onderzoeksvaardigheden en 

ontwerpvaardigheden gestimuleerd die in de huidige (snel veranderende) maatschappij belangrijk 

zijn. Te denken valt aan: creatief en kritisch denken, probleemoplossend denken en ICT-

vaardigheden. Het circuit wordt zowel in de onder, midden-, als bovenbouw gedraaid. We zijn er erg 

enthousiast over! 

 

Oproep 
Op onze parkeerplaats ligt eikenhout. Voor wie nog wat hout kan gebruiken in de kachel: u bent vrij 

om het hout mee te nemen. Daarnaast moeten we u mededelen dat de oma van Gijs haar werkzaam-

heden als overblijfkracht helaas moet opgeven. We zijn haar ontzettend dankbaar voor haar inzet 

van afgelopen jaren. We zijn dus op zoek naar een nieuwe overblijfkracht (hiervoor ontvangt u een 

kleine vergoeding). Het gaat om de maandag en dinsdag in de bovenbouw van 12.00 uur tot 12.30 

uur. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met meester Quinten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


