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De komende maand:
Agenda

dinsdag 16 januari 2018
Continurooster tot 14.15 uur

6 januari 2018

Juf Sandra jarig. Beide juffen vieren samen 31-1.

9 januari 2018

OR-vergadering 20.00 uur.

donderdag 18 januari 2018

11 januari 2018

Groep1B en 2B gaat naar de kunstuitleen.

12 januari 2018

Ouders versieren school in thema winter 8.30 u.

Bekendmaking Carnaval
jeugdprinsen en prinsessen

15 januari 2018

MR-vergadering 19.30 uur.

maandag 22 januari 2018

16 januari 2018

Continurooster tot 14.15 uur. Graag theedoek
meegeven om over de tafel te leggen.

ROC musical gr. 3-4-6-7

17 januari 2018

Juf Nisha jarig. Beide juffen vieren samen 31-1.

18 januari 2018

Bekendmaking jeugprins en –prinses, alsmede
de kleuterprins en –prinses.

18 januari 2018

Meester Marco en juf Nisha afwezig i.v.m. ICT
middag.

18 januari 2018

Kinderforum komt bijeen.

19 januari 2018

Juf Marjolein afwezig i.v.m. diploma uitreiking.

20 januari 2018

Juf Sharon jarig.

22 januari 2018

ROC musical voor de groepen 3, 4, 6 en 7.
We zoeken nog ouders die kunnen rijden.
Mededeling volgt nog via Klasbord.
08.40 - 09.10 uur Groep 6, vertrek 8:25 uur
09.30 - 10:00 uur Groep 3, vertrek 9:00 uur
10:20 – 10:50 en 11.10 - 11:40 uur Groep 4
vertrek 10:00 uur, 13:30 – 14: 00 en 14:20
14:50 uur Groepen 7 vertrek 13:15 uur

1 februari 2018

Studie tweedaagse directie

1 februari 2018

Ouders versieren school thema Carnaval 13.15

6 februari 2018

1e introductieles slagwerk voor gr.4 t/m 7 door
Gerard Reinders.

8 februari 2018

Kunstuitleen gr. 3, spelletjesmiddag kleuters

8 februari 2018

Juf Nisha en meester Marco afw. IPON-beurs

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

Gelukkig nieuwjaar!!
We wensen iedereen een
gezond, gezellig,
vernieuwend, leerzaam en
spetterend jaar!
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8 februari 2018

Overleg overblijfouders 19.00 uur

9 februari 2018

ANWB Streetwise verkeersproject alle groepen

12 februari 2018

MR-vergadering 19.30 uur

13 februari 2018

Voorstelling De Sprookjestuin gr.1 en 2

13 februari 2018

Carnaval

??

2e introductieles houtblaasinstrumenten voor
gr.4 t/m 7 door Rieke Wissink.

15 februari 2018

Studiemiddag hele team. Alle kinderen vrij om
12.00 uur.

20 februari 2018

3e introductieles koperblaasinstrumenten voor
gr.4 t/m 7 door Peter Wissink.

26 februari 2018

t/m 2 maart Voorjaarsvakantie.

schooljaar 2017-2018

Nieuw jaar
We wensen iedereen een gezond, gezellig, vernieuwend,
leerzaam en spetterend jaar! Deze nieuwkomers zijn het nieuwe
jaar gestart in de groepen 1 en 2. En dat is best spannend !

We wensen Lieke Nollen, juf Judith Kuipers en Dean Ensink een
fijne tijd op onze school!

Cito-toetsen
In alle groepen worden deze maand CITO-toetsen afgenomen.
Voor de kleuters zijn de toetsen digitaal. Zij maken ze op de
computer.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Oproep voor hoofdluis
controleurs…
We kunnen nog extra ouders gebruiken bij de controles die
steeds na een vakantie plaatsvinden. Hebt u tijd dan zou het fijn
zijn dat u deze werkgroep komt helpen.
Aanmelden kan bij Marlon Oolderink.
En nee, helaas zijn we niet hoofdluisvrij. In groep 2A en groep 7A
werden nog neten gezien. Blijft u dus alert, zeker nu de kinderen
veelal mutsen dragen.

Carnaval
Op donderdag 18 januari is de bekendmaking van de jeugdprins
en jeugdprinses en natuurlijk de kleuterprins en kleuterprinses.
Na een gezellig carnavalsjaar met jeugdprins Luuk Slot en
jeugdprinses Famke Bonthuis is het nu tijd om de steek en de
kroon door te geven.
De kinderen van groep 8 mochten zich opgeven om mee te
doen aan de verkiezing. De verkiezing van groep 8 is bij Brockie.
Samen met clown Carlo maken we de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses bekend.

Oproep versierouders
Vindt u het leuk om mee te
helpen om de school steeds
leuk te versieren in een
bepaald thema? Graag
aanmelden bij meester
Marco. Op vrijdag 12
januari gaan we de school
in de wintersfeer versieren.
We zoeken nog mensen….

Voor de groepen 1 en 2 is de verkiezingsmiddag op school.
Wie daar de prins en prinses gaan worden, wordt bepaald door
de vinder van de “Krelis en het kroontje”.
De schooltijden blijven hetzelfde en de kinderen moeten eerst
op school komen en gaan vanaf school weer naar huis.

Kerstmarkt
Op 16 december was het een gezellige drukte op de sfeervolle
kerstmarkt.
De verkoop van de gemaakte kerstwerkstukken van de kinderen
verliep goed. De opbrengst van de kerstmarkt was €379,22!!!
De kinderen van het kinderforum overleggen in alle groepen hoe
we het geld besteden.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Volgende maand …
vrijdag 9 februari 2018

ANWB Streetwisedag

Kerstviering
Na een prachtige kerkviering en de spannende lichtjestocht
door het park, werd op school aangeschoven voor een
kerstmaaltijd.

dinsdag 13 februari 2018

Alle kinderen hadden iets meegebracht voor de maaltijd en zo
werd er gedeeld, geproefd en smakelijk gegeten.

maandag 26 februari 2018

De actieve ouderraad zorgde niet alleen voor een prachtig
aangekleed gebouw, maar ook voor koffie voor alle ouders.
Dank jullie wel!

Carnaval

t/m 2 maart
voorjaarsvakantie

Alle ouders en leerkrachten bedankt voor de bijdrage aan de
maaltijd.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Bornerbroek, Januari 2018
Beste ouders/verzorgers,
In 2018 viert Bornerbroek het 35-jarig jubileum van de Pinksterfeesten. Om dit te vieren heeft het bestuur
van de Pinksterfeesten en het bestuur van de muziekvereniging St. Caecilia
(www.muziekverenigingbornerbroek.nl) besloten om de Brookeravond 2018, vrijdagavond 18 mei 2018,
anders in te vullen.
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de muziekvereniging en feestband Dieptriest
(www.dieptriest.nl). Ook groep 5 en 6 van basisschool St. Stephanus zullen een rol spelen tijdens deze
jubileumavond.
Voorafgaand aan de Pinksterfeesten zullen wij samen met school, onder schooltijd, weer het
schoolproject uitvoeren. Tijdens het schoolproject zullen groepen 4, 5, 6 en 7 muzikale introductielessen
krijgen op slagwerk, koperblaas en houtblaasinstrumenten. Vervolgens zullen groep 5 en 6 verdere lessen
krijgen op blaas (groep 5) en slagwerk (groep 6) instrumenten. Namens St. Caecilia zullen Peter en Rieke
Wissink (www.wiss-ink.nl) de lessen voor de blaasinstrumenten geven en Gerrit Reijnders
(www.slagwerkdocent.nl) de slagwerklessen geven.
Alle instrumenten die door St. Caecilia beschikbaar worden gesteld zullen tijdens het schoolproject op
school worden opgeslagen en alleen gebruikt worden tijdens de lessen en de uitvoering op 18 mei
onder begeleiding van ervaren muzikanten.
Groep 5 en 6 zullen dus 1 nummer mee-drummen of mee-blazen met het A-orkest, B-orkest en
slagwerkgroep, dit zal ergens voor de pauze plaats vinden; tussen 20.30 en 21.00, tijdens de
Pinksterfeesten. De kinderen en leerkrachten van groep 5 en 6 zullen voor deze avond een vrijkaartje
ontvangen namens de Pinksterfeesten en muziekvereniging. Alle ouders/verzorgers, broers en zussen,
ooms en tantes, opa’s en oma’s en leerkrachten en leerlingen van de basisschool zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
Na de Pinksterfeesten, op dinsdagavond 29 mei zal er op school een muzikale markt worden verzorgd
door showband DITIST (www.ditist.nl). Tijdens deze muzikale markt kunnen alle kinderen een instrument
uitzoeken en zich aanmelden voor lessen slagwerk, koperblaas of houtblaas.
Bij vragen kunt u terecht bij een van de commissieleden of het bestuur van muziekvereniging St.
Caecilia, (info@muziekverenigingbornerbroek.nl).

Met vriendelijke groeten,
Namens de Pinksterfeesten2018 commissie:
Alfons Pigge, Eline Brok, Jetske Braamhaar, Ruben ten Asbroek, Sharél Dood, Sharon Kemna, Thijs
Braamhaar, Gijs Westen en Leon Otten (06 - 417 16 908)
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