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Plusklas Extra!

De Plusklas komt één per week bij
elkaar, waarbij gekozen is voor een
zeer gevarieerd aanbod.
In het Plusklasprogramma ontdekken
kinderen interesses en talenten en
vinden zij verrijking en verdieping in
onderwijsaspecten, die in het reguliere
aanbod minder belicht worden.
Op donderdagen wordt de Plusklas
verzorgd door Sine. Het aanbod van
de modules, die Sine zal verzorgen dit
schooljaar, is beschikbaar op iedere
school.
Vanaf 3 november zal er op vrijdagen
ook een tweede dagdeel voor
Plusklaskinderen verzorgd worden. Dit
dagdeel is niet verplicht. Voor iedere
leerling kan de keuze gemaakt worden
of de leerling wel/niet deelneemt aan
dit dagdeel. Zo kan een leerling niet
deelnemen op vrijdag, één van de
modules volgen of deelnemen aan
beide modules.
De ouders van alle leerlingen van de
groepen 4-8 zijn hierover per mail
geïnformeerd. Ook het aanmelden
voor deze extra modules is opgenomen
in deze mailing!
We wensen de Plusklaskinderen, die
deelnemen aan de extra modules,
enorm veel leerplezier!
Sjors Sportief en Creatief
Ook dit jaar heeft de gemeente
Halderberge weer als doel om op
laagdrempelige wijze sport en cultuur
onder de schoolgaande jeugd (groep
1 t/m 8) te stimuleren.

Begin dit kalenderjaar hebben de
kinderen daarom
vanuit de
Gemeente
Halderberge
allemaal een
boekje mogen
ontvangen voor
Sjors Sportief &
Creatief.
Omdat de meeste verenigingen en
organisaties hun aanbod tot de
zomervakantie hadden ingepland,
willen we jullie er nogmaals aan
herinneren dat verschillende
verenigingen en organisaties ook ná de
herfstvakantie meerdere leuke
activiteiten voor jullie in petto hebben!
Deze week (week 41) zullen jullie
daarom allemaal een flyer ontvangen
waarop allerlei nieuwe activiteiten
zullen staan waarvoor je je kunt
inschrijven! Elke 10de inschrijver zal een
leuke verrassing ontvangen van de
gemeente Halderberge en voor de klas
met de meeste inschrijvingen hebben
we voor iedereen een gaaf keycord!

Grijp dus deze unieke kans aan om
eens rond te kijken in het
activiteitenaanbod binnen onze
gemeente en alvast heel veel plezier!
Met sportieve groet,
Jikke Knipping & Polle Paantjens
Combinatiefunctionarissen Sport
Gemeente Halderberge
Informatie over de Ouderbijdrage
2017-2018 vanuit de Oudervereniging
Een nieuw schooljaar is van start
gegaan en de Oudervereniging heeft
de eerste vergadering alweer achter
de rug. Nieuwe plannen worden
gemaakt. Plannen waar geld voor
nodig is.
Daarom verzoeken wij u ook dit jaar om
de ouderbijdrage van €20,00 per kind
te voldoen.

Heeft u een automatische incasso
getekend, dan hoeft u niets meer te
doen. De bijdrage zal medio oktober
van uw rekening worden
afgeschreven.
Maakt u nog geen gebruik van de
automatische incasso, dan maakt u
gebruik van de brief, die de kinderen
reeds hebben ontvangen. Hierbij zit
ook het formulier van de automatische
incasso. Als u deze ondertekent en
inlevert op school, hoeft u verder niets
meer te doen. Gemakkelijk voor u en
voor ons. De bijdrage wordt dan,
zolang uw kind(eren) op de Bukehof
zit(ten), elk jaar van uw rekening
afgeschreven.
Wanneer u geen gebruik maakt van de
automatische incasso, dan kunt u
contant betalen of de bijdrage
overmaken aan de Oudervereniging
op bankrekeningnummer: IBAN NL 86
RABO 0191 6560 54 ten name van
Katholieke Oudervereniging van de
Bukehof onder vermelding van de
naam van uw kind(eren) en de groep.

Waar gebruikt de Oudervereniging uw
geld voor?
De Oudervereniging organiseert het
Sinterklaasfeest en de daarbij
behorende cadeautjes. Tevens staan
wij garant voor een mooi kerstfeest en
een leuke carnaval. Bij de
avondvierdaagse komt u onze tent
onderweg ook tegen. We nemen de
kinderen mee op schoolreis. Onze
schoolverlaters vergeten we ook niet.
Daar organiseren we een mooi
afscheidsfeestje voor. Natuurlijk niet te
vergeten het spetterende Rad van
Fortuin aan het einde van het
schooljaar dat door ons wordt
verzorgd. En De Bukehof bestaat dit
schooljaar 50 jaar! Ook dat wordt
gevierd tijdens de feestweek in 2018.
Verder zorgen we voor iets lekkers bij
de diverse activiteiten.

Wat zijn de kosten van deze
activiteiten? Hieronder een globaal
overzicht:
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Koningsspelen
Wandel 4-daagse
Afscheid groep 8
Paasviering
Pannekoekendag
Schoolreis

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€

5,15 per kind
0,45 per kind
1,01 per kind
0,20 per kind
1,12 per kind
1,50 per kind
0,30 per kind
0,25 per kind
13,00 per kind
22,98 per kind

De kosten van de schoolreis worden
niet gedekt door de bijdrage die u
aanvullend betaalt voor de schoolreis.
Naast uw separate bijdrage kost het de
Oudervereniging € 13,00 per kind om
op schoolreis te gaan.
Daarnaast heeft de Oudervereniging
nog diverse overige kosten. U kunt dan
denken aan
kleine
investeringen
zoals een
partytent,
thermoskannen,
spandoek, etc..
Wij hopen dat we
ook dit jaar mogen rekenen op uw
bijdrage, zodat we er een leuk jaar van
kunnen maken voor alle kinderen van
de Bukehof.
Hoofdluiscontrole
Dinsdag 24
oktober, na de
schoolvakantie,
zullen de hoofden
van de kinderen
worden
gecontroleerd op
hoofdluis. We
hopen dat de
kinderen op die
dag een
controlevriendelijk kapsel
hebben, zodat
een spoedige,
maar vooral goede controle
gewaarborgd wordt.

GGD Jeugd-enquête
De GGD West-Brabant heeft in week 39
een jeugdenquête verstuurd naar bijna
19.000 ouders en verzorgers van
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar.
De vragen uit deze enquête gaan over
de gezondheid, leefstijl en
woonomgeving van de kinderen.
Met de gegevens uit dit onderzoek
kunnen de gemeenten betere
beslissingen nemen voor kinderen en
meer inzicht verkrijgen in de behoeften
van ouders en hun kind. Heeft u een
uitnodiging ontvangen? Doe mee!
Meer informatie en een kort filmpje
kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.
Het volgende Bukejournaal Digitaal,
nummer 6, verschijnt op vrijdag 10
november 2017
Arboretum: Herfstmiddag in de
vakantie: Woensdag 18 oktober van
13.30 uur tot 16.30 uur.
Herfstkindermiddag. Thema: “De
Kroonjuwelen van Arboretum
Oudenbosch“.
Voor: kinderen van 4 t/m 12 jaar.
In de tuin zijn ongeveer 20 opdrachten
die met dit thema te maken hebben.
Deelnemende kinderen mogen alle
opdrachten doen, maar het is niet
verplicht. Er kan o.a. een herfststukje
gemaakt worden, er wordt
voorgelezen.
Bij diverse opdrachten moet je je
zintuigen gebruiken, en er zijn enkele
sportieve opdrachten.
Er wordt uitgelegd hoe planten hun
zaden verspreiden, en je kunt door een
binoculair kijken naar de zaden. Er zijn
nog diverse andere opdrachten. Bij de
grot zijn er vuurkorven en kun je
marshmallows laten smelten, en wat
drinken.
Het Arboretum viert dit jaar het 30-jarig
bestaan. Om dat te vieren, gaan we
met alle aanwezige kinderen een grote
taart maken voor de vogels die in onze
tuin leven. De meeste opdrachten
worden begeleid door onze vrijwilligers.

De wat oudere basisschoolkinderen
kunnen alleen rondlopen, maar jonge
kinderen hebben begeleiding nodig
van een volwassene.
Deelname: €2,50 per kind.
Volwassenen met een jaarkaart
hebben gratis toegang.
Starten: 13.30 tot 15.00 uur. Vanaf 16.00
uur kunnen kinderen afmaken waar ze
mee bezig zijn. Einde: 16.30 uur.
Meenemen: (plastic) tas. Het is
raadzaam om stevige schoenen en
praktische kleding aan te doen. Als het
erg slecht weer is, passen we de
opdrachten zoveel mogelijk aan.
Ouderhulpformulieren kunnen nog
worden ingeleverd!
Vorige week ontvingen de ouders van
de leerlingen van de kleutergroepen,
groep 3 en groep 4a een
ouderhulpformulier via de mail met
school- en les-gebonden activiteiten,
die we zonder hulp van mama’s en
papa’s niet zo eenvoudig kunnen
uitvoeren. U kunt deze forumlieren nog
steeds inleveren bij de juf van uw kind!
Fijne herfstvakantie!
We wensen alle kinderen en hun
papa’s en mama’s een hele fijne
herfstvakantie.Op maandag 23
oktober is de school weer geopend!

