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Schoolvoorleeswedstrijd
Op woensdag 15 november was het zover; de grote schoolvoorleeswedstrijd.
Zes lezers hebben gestreden voor de "titel"‘ beste voorlezer van SBO De
Brigantijn’. Deze zes leerlingen hadden eerder de voorleeswedstrijd van de klas
gewonnen.
De jury bestond uit Juf Anne Marije en juf Lenny.
Alle leerlingen hebben super hun best gedaan, maar bij een wedstrijd kan er maar
één de winnaar zijn. Na enig overleg tussen juf Anne Marije en juf Lenny werd Rick
Joppe gekozen als voorleeskampioen van SBO de Brigantijn Deurne.
Rick gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in Deurne.
Rick heel veel succes bij de voorleeswedstrijd in Deurne.

Schoolfruit
Gezond eten is erg belangrijk!
De Brigantijn onderkent dit en weet dat het eten van
groente en fruit daarom gestimuleerd moet worden. We
hebben o.a. daarom ook bewust gekozen voor twee vaste
“fruitdagen” zodat er wekelijks extra aandacht aan wordt
besteed. Dit is vastgelegd in ons beleid. Het is ook regel
dat er tijdens de eerste geen koekjes, maar alleen
groente of fruit worden genuttigd.
Vanaf 9 november tot en met 20 april ontvangen we weer
gratis schoolfruit vanuit het EU schoolfruit project.

Net als vorig jaar vragen wij u om uw kind op maandag en vrijdag fruit mee naar
school te geven, op de andere dagen ontvangt uw kind fruit vanuit het schoolfruit
project.

Kerstviering
Dit jaar organiseren wij met Kerst een kerstdiner.
Dit vindt plaats op donderdagavond 21 december van 18.00
uur tot 19.30 uur. De kinderen zijn vrijdag 22
december om 12.15 uur uit.
Noteer deze data alvast in uw agenda.
Verdere informatie over het kerstdiner volgt nog.
de Kerstwerkgroep

Sova nieuws
Van 6 t/m 12 november vond de week van het RESPECT
plaats. Naast extra aandacht in die week vinden wij het
als school natuurlijk altijd belangrijk om aan dit item
aandacht te schenken, wanneer zich een praktijksituatie
aandient en/of in de SOVA (SOciale VAardigheidslessen).
Het gaat over de gewenste omgangsvormen tussen
mensen, niet alleen op school maar ook in de
maatschappij, waaronder de thuissituatie.
In de maand december staat het item
VERANTWOORDELIJKHEID centraal. In de SOVA-lessen wordt hier extra bij
stilgestaan en voor u deze informatie met de mogelijkheid het thuis eens te
bespreken.

Lege batterijen inleveren, goed idee!
Wat geldt voor papier, glas en plastic geldt ook voor lege
batterijen; gescheiden inleveren loont! Maar waarom
eigenlijk? En waar?
Om te beginnen is het goed voor het milieu als je lege
batterijen inlevert. Maar er zijn nog veel meer redenen om
lege batterijen op een verantwoorde manier in te leveren.
Grondstoffen uit batterijen kunnen uitstekend hergebruikt
worden in allerlei producten. Van fietsen tot kranen tot dakgoten en
thermometer, pannen en kaasschaven. De Piramide en de Brigantijn zijn
inleverpunten voor batterijen. In de gangen, boven voor de Piramide en beneden
voor de Brigantijn, staan inleverbakken. Voor elke kilo die we inzamelen
ontvangen wij een geldbedrag wat we kunnen besteden aan materialen voor de
leerlingen. Deze week zijn de bakken bij de Brigantijn weer opgehaald.
Wie maakt ze weer mee vol?

Wecycle actie
Wecycle actie groot succes. Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Wecycle
actie. Samen met de Piramide hebben we meer dan 200 oude apparaten
ingezameld.
Een supermooi resultaat!
Namens de werkgroep, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.

Cultuur nieuws
De workshop schimspelpoppen maken en de excursie naar De Wieger door
groep M4, B1-2 en B3 zijn afgerond. Door goed lesmateriaal vanuit werkgroep De
Wieger, een goede voorbereiding door de leerkrachten en goede begeleiding van
ouders was deze activiteit zeer geslaagd. De speurtocht door het museum met
tablets en de app IZI-travel, het uitvoeren/opnemen van het schimmenspel en
het maken van een dwaallichtje waren activiteiten die de leerlingen erg

aanspraken.

Dwaallichte
n

In het voorjaar is de onder- en middenbouw aan de beurt voor een culturele
activiteit. Voor hen staat de kunstdiscipline THEATER op de agenda. Een
professionele theaterdocent zal workshop 1 en 3 op school komen verzorgen. Les
2 wordt door de leerkracht zelf gegeven. Meer informatie volgt.
CCD - Culturele kinderactiviteiten in de maand december:
(CCMVD = Cultuurcentrum Martien van Doorne, het gebouw waar ook de
bibliotheek in gevestigd is).
- Zaterdag 9 december 2017 om 14.00 en om 19.00uur.
De leeuw, de heks en de kleerkast uit de kronieken van Narnia – een 7-delige
kinderboekenserie. Naar mijn idee geschikt voor leerlingen van hoge
middenbouw/bovenbouw. Meer informatie, open onderstaande link.
http://www.ccdeurne.com/programma/stichting-theater-leven-music-all-around/

- Zondag 17 december 2017 om 14.15uur.
Kindervoorstelling: Florian en het wonderflesje – toneel.
Meer informatie, open onderstaande link.
http://www.ccdeurne.com/programma/florian-en-wonderflesje/
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Sinterklaas
Studiedag, alle kinderen vrij
Kerstviering
Alle kinderen om 12.15 uur vrij
Nieuwsbrief

