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De Oudervereniging laat jaarlijks zien
waaraan de inkomsten uit de
ouderbijdrage zijn/worden besteed.
De St.Joannesschool en de St.Bernardus uit
Oud Gastel gaan samen en krijgen een
nieuwe naam

De schoolfotograaf komt nog een keer
langs
Op maandag 6 februari om 14.45 uur
bezoekt de schoolfotograaf onze school
nog één keer; Hij gaat foto’s nemen van de
kinderen, die tijdens zijn eerste
schoolbezoek in december 2016 afwezig
waren. Hij zal ook nog een foto maken van
een (hopelijk) complete groep 8.

Informatieavond Plusklas
In het begin van het schooljaar was er een
informatieavond over de Plusklas van de
Oudenbossche Borgesius-basisscholen.
Meneer Manfred lichtte de ouders destijds
in over het nieuwe
Plusklas-beleidsplan
en de opzet van
modules, waaruit de
Plusklasleerlingen
konden kiezen en
van daaruit hun jaarprogramma konden
samenstellen.
Een nieuwe informatieve avond over de
Plusklas is gepland op maandag 6 februari
in het Sinelab (aan de zijkant van de kapel
van de Broeders van St.Louis) van 19.00 uur
tot 20.00 uur. De avond is niet alleen
bestemd voor de ouders van de
Plusklasleerlingen, maar zeer zeker ook voor
de ouders en kinderen, die geïnteresseerd
zijn in de Plusklas.
Herinnering ouderbijdrage 2016-2017
Vorige week ontvingen enkele ouders een
herinnering voor de betaling van de
ouderbijdrage van hun kind. De
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die
door de Oudervereniging van De Bukehof
wordt geheven.
Met deze vrijwillige bijdrage bekostigt de
Oudervereniging de cadeautjes, traktaties
en extra’s voor de kinderen tijdens de
festiviteiten en de extra activiteiten van De
Bukehof in een schooljaar.

De basisscholen uit Oud Gastel van de
Borgesiusstichting, De St.Joannesschool en
de St.Bernardus, gaan het komende
schooljaar starten in een nieuw gebouw,
samen met de Openbare basisschool De
Linde.
De Gastelse Borgesiusscholen gaan dan
verder onder een nieuwe naam.
Op de eerste schooldag van dit schooljaar
is de zoektocht begonnen naar een naam
voor de fusieschool.
Meer dan 130 inzendingen werden
ontvangen met suggesties. Vvrijdagmiddag
jl.werd de naam dan eindelijk bekend
gemaakt. Uit al die inzendingen is bs
TaLente gekozen als nieuwe naam voor de
school in Oud Gastel.
TaLente is een naam met twee elementen
(en dus ook twee hoofdletters):
Lente: de leerlingen staan aan het begin
van hun leven en leggen daar de basis om
tot volle groei te kunnen komen;
Talent: alle leerlingen hebben eigen
talenten waar we samen naar op zoek
gaan zodat ze ze zelf kunnen uitbouwen en
ten volste kunnen gebruiken. Die talenten
maken elke leerling uniek en zijn een
uitdaging voor ons als school om hierbij aan
te sluiten.
Het bijbehorende beeldmerk (ontworpen
door Michiel Moerland van Urban Toolbox)
is als een verrekijker, gericht op de
toekomst.
Een mooi beeld ontstaat als je alle talenten
(gekleurde vlakken als velden die in bloei
staan) met elkaar combineert. Elk kind is
een uniek individu, maar samen vormen ze
één groep en één school. Ze versterken
elkaar.

Schoolzwemkampioenschappen 2017
Heb jij altijd al eens willen weten hoe het is
om net als Ranomi Kromowidjojo, Ferry
Weertman, Sharon van Rouwendaal of
Jesse Puts te zwemmen? Grijp dan nu je
kans en schrijf je in voor de Roosendaalse
Schoolzwemkampioenschappen. Deze
vinden plaats op zaterdag 18 maart in
zwembad De Stok in Roosendaal.
Hier kan je je aanmelden om mee te doen:
http://schoolzwemkampioenschappen.zpvhieronymus.com/
We zwemmen wedstrijden net als de profs,
maar we doen ook we samen een funestafette. Iedereen kan meedoen! En ter
voorbereiding mag je 2x komen trainen op
een zaterdag (13.15-14.15) voorafgaand bij
Zwem- en polovereniging Hieronymus in
Roosendaal in De Stok onder begeleiding
van een ervaren trainer.
De definitieve data worden doorgegeven,
als we weten hoeveel inschrijvingen we
hebben (11 februari en 4 maart of 18
februari en 11 maart).
Uiteraard word je samen met je team op
dezelfde dag ingedeeld. Moet je al snel
kunnen zwemmen? Dat is natuurlijk wel
handig, maar we leren je ook hoe dat
moet. Je moet in ieder geval zwemdiploma
A én B ( liefst ook C) hebben en verder
moet je zwemmen leuk vinden.
Is je team compleet? Licht je directeur
Meneer Manfred Werger even in.
Juf Annette neemt afscheid
Dinsdag 31 januari 2017 is juf Annette voor
het laatst op de peuterspeelzaal.
Na 38 jaar peuterspeelzaal werk gaat zij
ermee stoppen.
38 jaar lang……. Jonge kinderen leren
samen te spelen, leren hoe een dagrimte
werkt, leren luisteren naar anderen, leren
pakken, plakken, knutselen en bewegen,
woordjes leren, begrippen en emoties leren
kennen, buitenspel, binnenspel,
ontspannen en vooral leren dat een kind
zichzelf mag en kan zijn…….
Omgerekend hebben ongeveer 3500
peutertjes de eerste stapjes met Juf
Annette in een speelzaal of kindcentrum
gezet. Heel veel van deze toenmalige
peutertjes zijn nu de papa’s en mama’s
van de kinderen van onze school…………

Juf Rita Nederpel, Annette’s directe collega
en onze collega van de Peuterspeelzaal
Hummelhonk – De Bukehof, schreef een
kort historisch overzicht van de loopbaan
van ‘onze’ Juf Annette:
Juf Annette is begonnen op
peuterspeelzaal Hummelhonk op 16
augustus 1978 op de locatie aan het oude
VES-terrein.
In maart 1980 kwam er een tweede locatie
bij, omdat er zoveel kinderen naar de
peuterspeelzaal kwamen. Dat werd de
fysiotherapieruimte van het oude
Ziekenhuis en deze peuterspeelzaal werd
Hummelhoekje genoemd. Ze werkte toen
op twee locaties.
In 1983 werd deze
locatie verruild voor
het Eikeltje aan de
Jasmijnlaan en een
jaar later ging
peuterspeelzaal
Hummelhoekje naar
het Groene Woud.
Daar moest de vloer worden vervangen en
de peuters verhuisden tijdelijk naar de
kantine van de tennisvereniging. U kunt zich
voorstellen, dat na het spelen alles
opgeruimd moest worden, want ’s avonds
moest er weer getennist worden!
Na vier jaar bleef juf Annette voortaan
alleen op Hummelhonk op het VES-terrein
werken.
De peuterspeelzaal verhuisde na vele jaren
naar basisschool de Klinkert en na zeven
jaar werd de peuterspeelzaal opgesplitst.
Juf Annette ging met juf Rita naar
basisschool de Bukehof.
En nu is het zover: na ruim 38 jaar stopt zij
met het werk op de peuterspeelzaal.
Juf Annette was een zeer betrokken, lieve
peuterspeelzaaljuf, een natuurtalent. De
peuters en wij zullen haar dan ook gaan
missen.
Juf Annette, we wensen jou en Jan en de
beestenboel een heel fijne toekomst!
Schoolfruit Europese Unie
De uitdeeldagen van het EUSchoolfruit zijn dinsdag,
donderdag en vrijdag. Ouders
ontvingen hierover een mailbericht en elke
week worden de ouders via de mail
ingelicht over het geleverde fruit.

Ontdekken na school… met Mad Science
Aardig zijn, da’s pas fijn!
Onze school telt een zestal Leefstijlafspraken, die voor alle betrokkenen bij de
school gelden.
In week 6 wordt de nieuwe Leefstijl-regel
geïntroduceerd door de leerlingen van
onze groepen 3.
Deze regel: is ‘Aardig zijn, da’s pas fijn’.
Onze school neemt duidelijk stelling tegen
het pesten door kinderen en volwassenen
in de gekozen methodiek, het antipestprotocol en de gedragsafspraken
binnen de school. Op onze website kunt u
onder het uitrolmenu “Bukehof – Onderwijs”
en het kopje ‘Gedrag en Structuur’meer
vernemen over het beleid van de school
tegen pesten en pestgedrag.
Verkeersouder gezocht!
De verkeerscommissie van De Bukehof is op
zoek naar een ouder, die deze commissie
zou willen versterken.
De commissie plant jaarlijks
verkeersactiviteiten voor de school in en
maakt zich sterk voor de organisatie van de
grotere verkeersactiviteiten in de school
(verkeersexamen groep 7, ANWB Streetwise
(om de twee jaar), jaarlijkse ANWBfietsverlichtingscampagne op de school).
Aanmelden? Interesse? Graag contact
opnemen met Meneer Manfred.
Aankomend-kleuters aanmelden op De
Bukehof

Het aanmelden voor de Mad Science –
Ontdekcursus, een naschoolse cursus voor
leerlingen van groep drie tot en met groep
8 sluit op 6 februari.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de
slag met talloze experimenten, activiteiten
en demonstraties. De lessen liggen dicht bij
de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Kinderen krijgen op deze manier een
positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen
heen beïnvloedt.
De cursusactiviteiten vinden zo veel als
mogelijk plaats in het digilokaal op school.
Enige bijzonderheden van deze cursus:
Dag: Maandag
Starttijd: 15:45, de lessen duren 60 minuten
Data:
20-2-2017
6-3-2017
13-3-2017
20-3-2017
27-3-2017
3-4-2017
Inschrijven kan via:
https://mad-scienceaanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
(kopieer deze link in uw browser)

Dit schooljaar is amper achttien weken
onderweg, toch is onze school al bezig met
de planning voor het het indelen van de
groepen, het formatieplan en de
bemensing van deze groepen.
Natuurlijk zijn de aanmeldingen van de
kleuters en de groei en groepsgrootte van
onze kleutergroepen belangrijk. Wij vragen
u in dit bericht om uw kind, mocht u een
keuze gemaakt hebben voor onze school,
spoedig aan te melden en het kind te laten
inschrijven, zodat we (en u als ouders) de
groepsgrootte van de kleuters en de
gewenningsperiode van de startende
leerlingen op De Bukehof goed in beeld
hebben.

Kosten: Deelname bedraagt € 69,50 per
kind, incl. goodies, leskaarten,Mad Sciencepolsbandje en wat drinken tijdens de
bijeenkomsten.

Het volgende Bukejournaal Digitaal
verschijnt op zaterdag 11 februari 2017

