
Nieuws van de directie

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit

kalenderjaar. We wensen iedereen een fijne

Kerst en een goed uiteinde. We zien alle

kinderen graag op maandag 9 januari terug

op school.

Met vriendelijke groeten,

Cor Diepstraten (directeur)

Max van den Berg (adjunct-directeur)

Leerkracht ziek, en dan?

Het komt helaas regelmatig voor dat de

vaste leerkracht van de groep ziek is. Op dat

moment proberen we altijd te zoeken naar

een invaller. Helaas zijn deze ook schaars.

Op dat moment kijken we of er binnen de

school iets geregeld kan worden (denk

bijvoorbeeld aan duo-collega’s benaderen of

ze extra willen werken).

Mocht een leerkracht ziek zijn, dan zal

hij/zij dit via SocialSchools vermelden

(uiteraard indien mogelijk)

Juf Jolien en juf Anouk

Beide leerkrachten zullen, na hun

zwangerschapsverlof, in de tweede week na

de kerstvakantie weer terug zijn op school.

Juf Anouk staat op

maandag-dinsdag-woensdag in groep 3a. Juf

Jolien staat woensdag-donderdag-vrijdag in

groep 7b. Ook juf Chantal is op woensdag op

school aanwezig. De eerste woensdagen

zullen Jolien en Chantal de groep samen

draaien.

Ziekmelden of verlof aanvragen

Mocht uw zoon/dochter ziek zijn, dan kunt u

dit melden in SocialSchools. De leerkracht

krijgt dan automatisch een melding dat de

leerling ziek is. Dit geldt ook voor

verlofaanvragen: deze kunt u indienen via

SocialSchools. De directie krijgt deze

aanvraag te zien en zal deze beoordelen. U

krijgt dan via SocialSchools te zien of uw

aanvraag goedgekeurd is.

- 9 januari: weer naar school
- 10 januari: vergadering leerlingenraad
- 11 januari: alle leerlingen zijn vrij
- 17 januari: vergadering MR
- 19 januari: vergadering OR
- 20 januari: nieuwsbrief verschijnt



….De Brakken een kwaliteitskeurmerk heeft

van de Gezonde School. Dit vignet is voor

scholen die werken aan het verbeteren van

de gezondheid van hun leerlingen. Een

school die minimaal een themacertificaat

heeft behaald, zich gedurende drie jaar een

Gezonde School mag noemen.

….We er trots op zijn dat per december

2022 ook het themacertificaat voor

bewegen en sport is toegekend.

….Bij het certificaat complimenten gegeven

zijn voor het investeren in kwalitatief goede

lessen bewegingsonderwijs, verzorgd door

een vakleerkracht.

….We weer veel leuke creatieve en gezonde

traktaties zien bij onze jarige leerlingen.

….We dit natuurlijk stimuleren!

….Gezonde traktaties lekker op school

gegeten mogen worden en andere traktaties

mee naar huis worden gegeven.

….Er ook leerlingen zijn met allergieën of

halal eten. De leerkrachten U hierover

kunnen inlichten, mocht U een traktatie

willen maken of kopen.

….We constateren dat er tijdens het

overblijven steeds meer leerlingen

“ongezonde” snacks, koekjes en snoepjes in

hun lunchtrommel mee naar school nemen.

….We aan U vragen hier rekening mee te

houden en dit dus te beperken.

….Onze schooltuin ook onderdeel uitmaakt

van de Gezonde school en we er weer naar

uitzien hier met de leerlingen van de

groepen 5 en 6 in te gaan werken. Dit zal in

maart 2023 starten.

Dag van de Techniek Gilze

Op de Dag van de Techniek die plaatsvindt

op 14 januari zijn er een heleboel

technische bedrijven en opleidingen

aanwezig. Zij zullen presentaties geven, je

kan workshops volgen en alle vragen die je

hebt mag je stellen aan de experts! Wie

weet ben jij over 10 jaar wel de expert :)

www.dagvandetechniekgilze.nl/deelnemers


