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Algemene mededelingen 
Schoolfotograaf 
Alle kinderen krijgen de kaartjes met de inlogcode van de schoolfotograaf mee 
naar huis. U kunt thuis inloggen en de foto’s bestellen. 
 
Leesjuffen in de klas 
Elke maandag bezoekt een “biebjuf’ de groepen 3 t/m 8. 
In de klas vertelt en promoot de juf de nieuwe leesboeken voor kinderen. 
Bedoeling is om kinderen nog enthousiaster te maken voor lezen. 
Na de kerstvakantie in januari worden ook de groepen 1 en 2 van onze school 
bezocht. Deze juf is gespecialiseerd in boeken voor het jonge kind. 
 
Chromebooks in de klas 
Deze week zijn we gestart met de invoering van Gynzy in de klassen. 
We lopen nog tegen wat probleempjes aan. O.a. de vraag of onze wifi wel geschikt 
is voor 110 chromebooks. Verder zijn de stoppen al enkele keren doorgeslagen 
omdat het opladen van al deze chromebooks toch wel wat energie kost. 
De kinderen zijn in ieder geval heel enthousiast. 
 
Sinterklaas bezoekt op vrijdag 4 december beide scholen 
Op vrijdag 4 december komt de Sint ook in Bruinisse aan en bezoekt hij de Bruse 
scholen. Alle kinderen worden op de gewone schooltijden verwacht. 
We verzoeken u vriendelijk niet te blijven staan. Sint houdt namelijk ook alle 
coronaregels in acht. Hij hoopt dat het volgend jaar weer anders gaat, maar staat 
ook dit jaar weer voor beide scholen paraat. 
De kindervriend komt pas wanneer alle kinderen buiten staan en alle ouders naar 
huis zijn gegaan. 
 
Dank voor uw medewerking en begrip, namens de beide scholen. 
               

Nieuws per groep 

Groep 1 t/m 4 
Schoenzetten - Op maandag 30 november mogen alle kinderen van groep 1 t/m 4 
hun schoen zetten op school. Belangrijk dus dat ze een schoentje mee naar school 
nemen. Hopelijk bezoeken Sinterklaas en zijn pieten onze school. 
 
Groep 4 
Zwemmen met kleding – De kinderen van groep 4 mogen oefenen met kleding 
aan te zwemmen op woensdag 9 december. In de bijlage vindt u het 
kledingadvies. 
 
Groep 7/8 
Whatshappy en whatsapp brief - In de bijlage bij deze nieuwsflits vindt u een brief 
over de social media en een whatshappy waarop alle regels m.b.t. social media 
waaraan de leerlingen zich moeten houden. De leerlingen kregen deze brief ook 
mee naar huis. 
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Verjaardagen   
 

November 

28 – Bas Ruitenbeek 

28 – Rozemarijn Slootweg 

 

December 

01 – Sham Yousef 

07 – Feline Willemse 

08 – Mara van den berg 

08 – Nikki Snoek 

12 – Marit van den Hoek 

13 – Maartje Bal 

15 – Joris van den Berg 

26 – Lucas Duffener 

29 – Levano Buijs 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 

 Brief Obase 

 Zwemkledingadvies 
(groep 4) 

 Whatsapp ouderbrief 
(groep 7/8) 

 Whatshappy  
(groep 7/8) 
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Agenda activiteiten 

Schoenzetten:  Maandag 30 november 2020 
Sinterklaas:   Vrijdag 4 december 2020 
Kerstactiviteit:  Donderdag 17 december 2020 
Kerkstvakantie:   Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
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