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29-3-2018
Paasviering op De
Bukehof.

Beste ouders / verzorgers van onze leerlingen,

4-4-2018

Op 13 april 2018 nemen de leerkrachten van De Bukehof
deel aan de estafettestaking van de leerkrachten in het
basisonderwijs. De school zal op die dag gesloten zijn. De
peuterspeelzaal Hummelhonk – De Bukehof is in de
ochtend wel geopend.

Natuurkamp groep 7
(tot en met 6 april).

Schoolreisje in verband met het jubileum.
Op woensdag 23 mei gaan we met allen naar de Efteling. Ook
de kleuters van groep 1 zijn van harte welkom, maar deze dag is
voor hen niet verplicht. Voor 15 maart kon u doorgeven aan de
groepsleerkracht dat uw kind uit deze groep niet mee zou gaan.
Het vertrek is rond 09.00 en we zullen pas rond 17.00 weer terug
op school zijn.
Vrijdag 25 mei zijn alle leerlingen ’s middags vrij!
Van de ouders wordt een verplichte bijdrage gevraagd van 18
Euro per kind, het resterende bedrag legt de oudervereniging
bij. Dit bedrag mag voor 29 maart overgemaakt worden op
rekening NL86RABO0191656054 t.a.v. OV de Bukehof.
Op maandag 26 maart en op woensdag 28 maart is er in de
ochtend van 08.30 – 08.45 uur de mogelijkheid om de bijdrage
contant te betalen. De OV heeft dan op het schoolplein
hiervoor een tafel ingericht.

13-4-2018
Estafettestaking PO op
de basisscholen in de
zuidelijke provincies.
29-3-2018
Plusklas-Kijkuurtje op het
Sinelab (tussen 16.00 en
17.00 uur).
26-3-2018
Afsluiting Verlengde
Schooldag met Olga
de Graaff: Kleuters
gaan dansen! Aanvang
16.00 uur in de gymzaal.
27-3-2018
Afsluiting Verlengde
Schooldag met Paul
Kruis: DJ-Time! Aanvang
16.00 uur in de NT-2 klas.
6-4-2018
Bukejournaal Digitaal 15
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Het Toine Aarsen - Voetbaltoernooi
Het voetbalteam van De Bukehof gaat de huid duur verkopen
tijdens het jaarlijkse Toine Aarsen-scholenvoetbaltoermooi in
Oud Gastel, dat op 4 april gaat plaatsvinden. Meisjes en jongens
van groep 8, enorm veel sportief plezier en succes!
----------------------------------------------------------------------------------------------

Een nieuwe peuterspeelzaalkracht
Mag ik me even voorstellen? Sommigen van jullie hebben mij al
gezien, in de peutergroep op De Bukehof, maar ik zal mezelf
introduceren: Mijn naam is Mariët Franken en ik ga het
zwagerschaps- en bevallingsverlof van Evita van Lier vervangen,
op donderdag en vrijdag en in de laatste maand ook op
maandag. Ik woon in Bergen op Zoom, waar ik ook als
oproepkracht in een kinderdagverblijf werk. Al méér dan 25 jaar
werk ik met kinderen op een kinderdagverblijf en ook op
peuterspeelzalen. Nog steeds geniet ik van de spontaniteit en
de onbevangenheid van kinderen. Hun aanhankelijkheid en de
leergierigheid zijn zo leuk! Ik hoop samen met de kinderen een
leuke tijd te hebben, waarin ze lekker kunnen spelen en leren!

Schoolactiviteiten
Fietscontrole groep 7
De fietscontroles voor
de kinderen van groep
7 zullen plaatsvinden op
woensdagochtend 28
maart.
Goede Vrijdag

Groet, Mariët Franken.

Op Goede Vrijdag en
op Tweede Paasdag is
de school gesloten. De
peuterspeelzaal
Hummelhonk – De
Bukehof is de ochtend
geopend.
Fijne Paasdagen!

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Natuurkamp in groep 7

Nummer 15 zal
verschijnen op 6 april.

Wil je meer van me weten? Loop gerust even binnen!

Drie dagen in de vrije natuur: Spoorzoeken, natuurkundige en
biologische testjes uitvoeren, bladeren determineren,
boomonderzoek, maar ook veel sport en spel én geweldig veel
plezier! De meisjes en jongens uit de groep van Meneer Bernard
gaan het meemaken op deze supergave dagen! Ontzettend
veel plezier en veel leerzame momenten, meisjes en jongens!
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Inloop-uurtje Plusklas
Op 29 maart is er tussen
16.00 en 17.00 uur een
inloop-uur op het
Sinelab. Iedereen is van
harte welkom.
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Hulp bij de Koningsspelen
De Koningsspelen zullen plaatsvinden op vrijdag 20 april en er is
dringend behoefte aan hulp om de kinderen van de
deelnemende scholen gezamenlijk te laten sporten. Enkele
weken geleden zijn er briefjes voor hulpouders meegegeven.
Graag ontvangen we de briefjes voor 1 april aanstaande!
We kunnen echt alle hulp goed gebruiken!

Activiteiten door
Wijkvereniging
Pagnevaart-Oost

Paasviering op De Bukehof

Op woensdagmiddag 28
maart kan er op De Bukehof
deelgenomen worden aan
de Paas-Knutselmiddag van
Wijk Pagnevaart – Oost. De
middag start om 14.00 uur
en eindigt om 15.30 uur.

Donderdag aanstaande viert de school het Paasfeest op een
eigen wijze. Na een Paasontbijt met lekkere hapjes (u kunt nog
steeds intekenen voor een bijdrage hieraan), start de
Vossenjacht voor de onderbouwgroepen rond 10.00 uur. De
bovenbouw-leerlingen gaan met hun juf en meneer dan op pad
om de voedsel- en geschenkpakketjes af te geven bij ouden
van dagen, die deze attentie goed kunnen gebruiken. In de
middag is er een gaaf spelencircuit en we sluiten de Witte
Donderdag af in onze eigen groepen.

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart gaat
de klok één uur vooruit: de zomertijd (van 218 dagen) breekt
aan!
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