
 

Nieuwsbrief Brede School de 

Bouwmeester november 2016 

Beste kinderen, ouder(s) en/of verzorger(s) van Brede School de Bouwmeester, 

Wat hebben we een geweldig leuke en drukke maand achter de rug! En wat hebben we een talenten van kinderen 

mogen ontdekken en aanschouwen tijdens het voetbaltoernooi en de JOGG theatervoorstelling! We zijn zo blij 

verrast met deze talenten dat we dit graag een vervolg willen gaan geven … Daarover meer in deze brief.  

November is ook de maand van de aankomst van Sinterklaas dus ook daar hebben we de nodige activiteiten voor 

gepland. Lees deze brief dus goed door en meld je bij mij aan voor de activiteiten die jij graag zou willen doen.  

De volgende nieuwsbrief zal vrijdag 25 november verschijnen. Mochten er wensen/suggesties zijn omtrent het 
activiteitenaanbod en/of deze nieuwsbrief, dan hoor ik dat graag! Ik ben op maandag,-, dinsdag,- en donderdag-
middag aanwezig op M.J.G. Molièrestraat 72. Ook ben ik deze dagen bereikbaar via 06-42741945 
en  spooren@deschoor.nl 
 
Tot snel bij één van de activiteiten! 
 
Groeten, Wendy Spooren 

 
Speciaal duo 
Voor degenen die ze nog niet kennen; Geeske en Wiecher zijn de twee toppers die ervoor zorgen 
dat jullie kids van die geweldige feesten krijgen! Zo hebben zij dit jaar al de succesvolle Foute Disco 
georganiseerd en niet te vergeten het geweldige leukste en griezeligste feest van het jaar … 
Halloween! En voor de komende maand staat hun Pieteninstuif (zie hieronder voor meer info) 
voor de allerkleinsten op het programma … Ik weet dat Geeske en Wiecher niet graag in de 
belangstelling staan, maar ze verdienen het. Bij deze wil ik ze in het zonnetje zetten en 
bedanken voor wat zij allemaal doen!   
 

Droomspeelbus wordt zaalvoetbal 
In de herfstvakantie heeft ons Bouwmeester Dreamteam onwijs goed gepresteerd tijdens het 

zaalvoetbaltoernooi in het Topsportcentrum. Onder grote belangstelling en 
aanmoedigingen van de ouders werd het nog behoorlijk spannend of we de 
finale zouden halen of niet … We hebben een erg leuke en sportieve ochtend 
gehad, met extra dank aan Roy die het team wilde coachen.  
Dit toernooi smaakt echter naar meer! We hebben daarom besloten om de 
Droomspeelbus-activiteit van de maandagmiddag te verruilen voor een 
zaalvoetbaluurtje! Dus mocht je het ook zo leuk vinden om te voetballen en je 
bent tussen de 8-13 jaar, kom dan op de maandag van 15.30 tot 16.30 uur naar 
de gymzaal op het van Eesterenplein. We gaan dan trainen om ook tegen 
andere teams van andere scholen te gaan spelen! 

 

Meidenclub 
Vorige maand is de meidenclub gestart. De dames hebben de eerste keer gebrainstormd wat ze 
allemaal willen doen en de plannen zijn groots! Eén van de wensen was een high tea! Deze 
hebben ze afgelopen dinsdag georganiseerd en was een groot succes. Lijkt het je nou ook leuk om 
mee te doen met de meidenclub kom dan ook op de dinsdag van 15.15 tot 16.45 uur naar de 
Molièrestraat. Tevens gaan we vanaf 1 november nóg een Meidenclub starten, speciaal voor alle 
meiden uit de groepen 3, 4 en 5.   
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Teens hang en chill 
Natuurlijk hebben we ook voor de jongens genoeg te doen. Bijvoorbeeld de Teens hang and chill. Deze is 
vanaf nu in het Bouwmeesterhuis. De tijden zijn nog steeds hetzelfde: 15:15-16:45 uur. De kosten voor 
deze activiteit bedragen €1,- of 1 strip per keer. We sparen hiermee voor een grotere activiteit/uitstapje 
waar jullie op een later moment verder informatie over krijgen. 
 

 

Theatergroep 
De theatergroep heeft de smaak te pakken en is voortaan op de donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. 
Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Kom dan gerust een keertje kijken! 
 

Kinderinloop in het Afterschoollokaal 
Ook dit jaar is het Afterschoollokaal geopend op maandag en dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur (en op donderdag 

nog wat langer) voor alle kinderen en ouders van Brede School de Bouwmeester. Het Afterschoollokaal 
zit in het schoolgebouw van de Montessorischool Buiten. De ingang is aan de andere kant van het 
gebouw, waar vorig jaar de dependance van de Architect gevestigd zat. In het Afterschoollokaal kun je 
terecht voor een kopje thee als je nog geen zin hebt om naar huis te gaan of kun je lekker te chillen met 
andere kinderen. Je kunt gezellig even met mij bijkletsen of wachten tot de onwijs leuke activiteiten 
gaan starten. Je bent hier meer dan welkom! Er zijn hier geen extra kosten aan verbonden! Op de 
donderdagmiddag gaat mijn stagiaire Tiffany iedere week een andere leuke activiteit voor jullie 
verzinnen! 

 

Sinterklaas; surprise knutselen en pieteninstuif! 
Ook dit jaar bieden we kinderen de mogelijkheid om samen met (één van) hun ouder(s) te komen knutselen aan hun 

surprise. De dagen en tijden zijn terug te vinden in het programmaoverzicht. Via Mijnschoolinfo worden 
jullie hierover verder geïnformeerd. Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer aan de allerkleinsten 
gedacht. Daarom hebben we net als voorgaande jaren weer een Pieteninstuif voor kinderen van 3 tot 6 
jaar georganiseerd.  
Datum: vrijdag 25 november van 16.00 tot 17.30. Locatie: Molièrestraat.  
 
 



 


