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Fietsstalling voor ouders

De kinderen van haar lesgroep willen
graag de gemaakte en ontworpen
kunsten aan u laten zien en er wellicht
over vertellen.
Heel gaaf! De tentoonstelling vindt
maandag 20 juni plaats in de flexruimte
van De Bukehof. De tentoonstelling
begint om 16.00 uur en eindigt om
16.30 uur.
U bent van harte welkom!
De Plusklas ontmoet Vivian den
Hollander
(door Joanieke en Filip)

Ouders, die hun kinderen met de fiets
naar school brachten, waren gewend
hun fietsen op het trottoir te parkeren.
Nogal gevaarlijk en mogelijk hinderlijk
voor de overige voetgangers, die het
Jos Dekkerplein vanuit deze hoek
betreden.
Samen met de
verkeersoudercommissie is een aantal
oplossingen bedacht. Eén van deze
oplossingen willen we in de praktijk
realiseren.
Vanaf maandag 20 juni kunnen de
ouders hun fiets parkeren in de
‘fietsenstalling ‘ / het fietsenrek aan de
entree op het plein. Er is zelfs een
‘parkeervak ‘gemaakt voor de (2)
bakfietsen, die voor het vervoer van de
Bukehoffertjes zorgen.
De kinderen, die via deze ingang het
schoolgebouw benaderen, moeten
dan doorlopen tot de gele streep , die
‘één lijn’ vormt met de pleinzijde van
het lokaal van Juf Linda Kerstens.
In de toekomst zal daar ook een hek
worden geplaatst.
Afsluiting Workshops verlengde
Schooldag
Aanstaande maandag sluit
kunstenares en docente Hella Sluyters
haar workshop van de Verlengde
Schooldag af. Met een tiental
leerlingen heeft zij de afgelopen weken
gewerkt in de workshops ‘Kunst
Opruimen’, een project met
kunstvormen en technieken in de geest
van kunstenaar Ursus Wehrli .

Vivian den Hollander is één van onze
bekendste kinderboekenschrijfsters. Zij is
onder meer bekend van de
voetbalboeken over ‘de Effies ‘, de
boeken over de avonturen van ‘De
Kon-Tiki’s’, ‘Spekkie en Sproet ‘en nog
heel veel. Een week geleden was zij te
gast in de Plusklas. Joanieke en Filip,
Bukehoffers van de Plusklas, brengen
verslag uit:
Dinsdag 7 juni 2016 gingen wij naar de
Plusklas. Het was op de Klinkert. Het was
geen normale les, want schrijfster
Vivian den Hollander kwam naar de
Klinkert. Wij moeten als opdracht van
de Plusklas zelf een prentenboek
maken. Vivian
kwam ons
uitleg geven
over hoe je dat
het beste kunt
doen. We
moesten eerst
45 minuten
wachten, want
ze ging ook
langs in andere
klassen. Dat
mocht de pret niet bederven.
We gingen vragen verzinnen en als we
klaar waren, gingen we gewoon verder
aan onze kladversie van ons
prentenboek.
Om half drie was het dan zover:
iemand stond in de deuropening. Bijna
iedereen dacht: wie is dat? De
mevrouw stelde zich voor. ‘’ Ik ben
Vivian den Hollander’’. Toen viel bij ons
het kwartje. Iedereen praatte door
elkaar heen. Juf Eveline zei dat
iedereen stil moest zijn. Het was best

een rommeltje in de kamer waar wij
zaten. Dus we gingen in de koffiekamer
zitten. Daar legde Vivian ons heel veel
dingen uit, bijvoorbeeld wat de
belangrijkste zaken zijn bij het schrijven
van een boek. En ook waar je op moet
letten. We mochten tussendoor ook
vragen stellen. Iemand had gevraagd
waar ze haar inspiratie vandaan
haalde. Vivian vertelde dat ze voor
één boek een dagje mee had gelopen
bij de politie. Toen ze na die dag thuis
kwam, had ze genoeg inspiratie voor
haar nieuwe boek. Na dat verhaal
waren er nog een paar vragen, en
daarna was het eigenlijk afgelopen.
We mochten ook een handtekening. In
onze klas hangt ook een poster waarop
de handtekening van Vivian staat. Na
de les bij de Plusklas kwam meneer
Manfred ons weer ophalen en gingen
we terug naar de Bukehof.
Nuna bezoekt De Bukehof!
Afgelopen donderdag was ‘Nuna ‘op
onze school. Sjoerd, voormalig
Bukehoffer, en Winnifred van het Nuon
Solar Team van de TU Delft
begeleidden dit bijzonder unieke
voertuig en gaven over diverse Nunazaken uitleg aan de kinderen van de
bovenbouw. Sjoerd wilde ook wel,
even trots poseren met de Bukehofvlag….een vlag, die destijds door zijn
zus Evelien ontworpen werd.
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De Bukehof gaat voor ‘goud’
Aanstaande donderdag wordt het
verkeersbeleid van onze school
‘ bekeken en beoordeeld’ door
Monique Weber, die namens de
Europese Commissie de
verkeersplannen van de deelnemende
scholen kritsich beschouwt. De school
kan hiermee een leuke prijs halen.
Vorige jaar behaalde De Bukehof een
zilveren ster. Wordt het ‘goud’, deze
keer? We houden u op de hoogte!
Pro Rail en rails
Veel Bukehoffers krijgen na hun
basisschooltijd te maken met het
verkeer op rails. Donderdag
aanstaande krijgen onze groepachters een gave gastles van de
mensen van ProRail en voor groep 6
staat er een ‘railsverrassing ‘te
wachten op 30 juni!
De SchoolApp van De Bukehof
De schoolapp van De Bukehof nog niet
gedownload? Lees meer hierover op
onze website. Het is heel gemakkelijk
om deze app op uw telefoon of tablet
te zetten en u blijft ook op de hoogte
van het ‘snelle ‘nieuws van onze
school! De app kent tevens veel
andere, handige gebruiksfuncties!
Zie : www.bukehof.nl

Communicanten De Bukehof
Veerle, Naomi, Phoebe, Suzanne,
Benthe, Karlijn, Norah, Milou, Jorrit,
Kenzo, Roderick, Teun, Joep, Luken,
Tijme, uit onze groepen 4 en 5, van
harte proficiat met jullie Eerste
Communie !
Vaderdag
Alle papa’s en opa’s van onze
leerlingen en peuters, geniet van een
fijne vaderdag!

Het volgende Bukejournaal Digitaal
verschijnt op 8 juli 2016.

