Corona
Helaas kunnen we nog geen afscheid nemen van corona. Vanavond komt er weer een
persconferentie. Mochten er voor het onderwijs bijzonderheden te melden zijn dan zal ik u
hierover volgende week informeren. Te denken valt o.a. aan oudergesprekken, festiviteiten in
het kader van Sint of Kerst etc. Uiteraard hoop ik dat er voor ons en de kinderen geen
maatregelen volgen.

Biebouders gezocht
Dat lezen van groot belang is, hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Vandaar dat we ook
op school hier extra aandacht aan geven. Eén van onze speerpunten is het verder opzetten
van een heuse bibliotheek op school. De BVM is dan ook op zoek naar (groot)ouders die
helpen met de schoolbibliotheek. Als u daar interesse voor heeft kunt u dat aangeven bij
juffrouw Peggy.
Biebouder… Hoeveel tijd kost me dat?
 Dat hangt ervan af hoeveel tijd u kunt besteden. Wij zijn al blij als u een dagdeel
beschikbaar bent per week of per maand.
 Samen kunnen we kijken wat mogelijk is.
Welke taken doet een biebouder in de schoolbibliotheek?
 Boeken innemen en uitlenen.
 De kinderen helpen met boeken zoeken.
 Boeken opruimen.
 De bibliotheek netjes houden.
 Meedenken om de bibliotheek zo goed mogelijk te laten functioneren.
Wat heeft u er zelf aan?
 U ziet veel moderne kinderboeken en komt erachter welke boeken geschikt zijn voor
kinderen van verschillende leeftijden.
 U ziet hoeveel plezier kinderen aan boeken kunnen beleven.
 U leert uw eigen school beter kennen.
Hoe kan ik me opgeven als vrijwilliger voor de schoolbibliotheek?
Geef aub uw naam en telefoonnummer aan de leerkracht van uw kind door of aan de
leescoördinator van de school: Juf Peggy

Oproep voor waardevol materiaal
Wellicht gooit u het weg, maar wij zijn er erg blij mee …
Schoendozen, tijdschriften, kranten, boterkuipjes (schoon), doppen (van bierflesjes etc.),
lege en schone conservenpotjes / jampotjes, eierdozen en keukenrollen zijn van harte
welkom voor ons om mee te knutselen. Alvast bedankt!

Knutseluurtje groep 1 t/m 4 op maandagmiddag
De komende weken zullen we op maandagmiddag met alle leerlingen van groep 1 t/m 4
gaan knutselen. We gaan dan in drie groepen werken, één groep zal bij juf Harma gaan
knutselen, één groep bij juf Linda en één groep bij juf Peggy. De volgende maandag
schuiven de groepen door en gaan de groepen naar de volgende juf om aan de slag te gaan
met de volgende activiteit. Na drie weken volgen er dan weer drie nieuwe activiteiten.
We starten deze periode met pepernoten bakken, een grote boot van sinterklaas maken en
een pietenmuts voor bij het bezoek van Sint.

Ouderbijdrage TSO (tussenschoolse opvang)
Onze school biedt de mogelijkheid om uw kind(eren) tussen de middag over te laten blijven.
Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage van €1,65 per overblijfmoment per kind. Om u kind
gebruik te kunnen laten maken van het overblijven dient u zich te registreren in ons
overblijfsysteem Isy.
Isy incasseert de ouderbijdrage voor het overblijven. Bij controle in onze TSO administratie is
gebleken dat niet alle ouders deze kosten betalen.
Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken de gemaakte kosten regelmatig over te maken,
zodat de kosten niet te hoog oplopen.
Van de ouderbijdragen betalen wij de TSO medewerkers, de cursuskosten en de
spelmaterialen die wij bieden tijdens het overblijven.
Mocht het u onverhoopt niet lukken de kosten voor het overblijven tijdig te betalen, dan
vernemen wij dat graag van u en proberen we samen tot een betalingsregeling te komen.

Kledingcontainer

Denkt u bij het opruimen van uw kledingkast ook aan de kledingcontainer van school? Wij
krijgen hier namelijk geld voor en daar kan de OR dan weer leuke dingen van organiseren.

Schoolfruit
Zoals u weet, zullen we ook dit jaar weer deelnemen aan de EU-Schoolfruit- en groente
programma
We krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd!
Hiernaast vindt u een overzicht met belangrijke data en informatie voor de komende weken
tot aan de start van de leveringen.

Het fruit wordt steeds op dinsdag geleverd. Omdat we nu niet exact weten op welke tijd er
geleverd wordt, zullen onze fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Op deze
dagen krijgen de kinderen dus fruit. Op maandag en dinsdag moeten ze zelf fruit mee naar
school nemen.
Ik hoop dat u ook bij het overblijven de kinderen fruit oid wilt meegeven. Zo werken we
samen aan de gezonde school.

We wensen u mooie weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26
november a.s.

Team BVM

