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Personele zaken

Helaas moet ik u mededelen dat om gezondheidsredenen onze intern begeleider,

Marieken Harks, per direct gestopt is met haar werkzaamheden op onze school. Ik

betreur dat zeer maar begrijp ook dat gezondheid voor alles gaat, hoe spijtig ook

Marieken het zelf vindt.

Op dit moment zoek ik, samen met het bestuur, naar een oplossing. Tot die tijd

neemt de schoolleiding waar. Mocht u vragen hebben op het gebied van de interne

begeleiding van de leerlingen dan kunt u die mailen naar c.diepstraten@nuwelijn.nl

Vanaf 1 januari jl. is juffrouw Mylene de nieuwe leerkracht voor groep 5-6. In deze

weken houdt ze met de ouders en kinderen startgesprekken en de reacties zijn

zeer positief. Mylene heeft heel veel zin om de kinderen van groep 5-6 te

begeleiden en haar steentje bij te dragen aan de schoolontwikkeling van de BVM.

Vanaf deze plaats nogmaals welkom op onze school en heel veel werkplezier.

Leerlingenraad

Gisteren was de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. Het was nog een beetje

onwennig maar toch zijn er leuke stappen gezet: Siem is voorzitter geworden en

Rosaline secretaris. De volgende stap is dat de kinderen uit de leerlingenraad in de

klas gaan vragen wat de bespreekpunten moeten zijn. Over zes weken is de

volgende bijeenkomst.

De eerste leerlingenraad was een werklunch, hetgeen de leerlingen goed is

bevallen.
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Carnaval

Zoals u misschien wel heeft gehoord gaat het Carnaval niet door op de geplande

data. De optocht wordt verplaatst, als het dan weer kan, naar het weekend van

halfvasten eind maart. De ouderraad zal in samenwerking met het team kijken wat

er op school gevierd kan worden op donderdag 24 februari a.s. U hoort hierover

spoedig meer.

Terugblik studiedag

12 januari hadden we onze studiedag op school. Deze dag stond in het teken van de

groepsbesprekingen. Juf Enny heeft in de ochtend een scholing gevolgd voor KIJK

(observatie-programma kleuters) en de onderwijsassistenten kregen een workshop

over gedragsverwachtingen bij kinderen. Na de lunch is er gesproken over de

weektaak, de uitgangspunten voor ons pedagogisch- en didactisch handelen, de

communicatie over de voortgang van de leerlingen naar de ouders in deze corona

tijd, en de gedragsverwachtingen die we bij onze kinderen hebben in de

verschillende ruimtes en bij de tso. Het was een zeer zinvolle studiedag.

Cito-toetsen

In de komende weken staan de Cito-toetsen weer voor de deur. Het gaat om de

zogenaamde Midden toetsen van Cito. Groep 8 zal ze iets later afnemen. Aan de

hand van deze toetsen gaan wij weer kijken waar de onderwijsbehoeften liggen

van de leerlingen en of ze naar verwachting zijn gegroeid. Ook hier zullen we u

later informeren.

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.



Nationale Voorleesdagen

Op woensdag 26 januari starten de nationale voorleesdagen 2022.

De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Maar ook kinderen die al wel kunnen lezen

vinden het heerlijk om te luisteren en te genieten van een mooi verhaal. Daarnaast

is het ook heel goed voor de leesontwikkeling van de kinderen. Hele goede redenen

dus om ook op school aandacht te besteden aan de nationale voorleesdagen.

De juffen lezen al regelmatig voor in de klas, dat is dus niet meer zo heel speciaal.

Maar misschien is er een papa, mama, opa of oma die graag eens een verhaaltje

voor komt lezen aan een van onze groepen? Dat zouden we wel heel speciaal

vinden! In de aula maken we een speciaal "leespodium", met een mooie

voorleesstoel. De kinderen kunnen dan met hun eigen groep naar de aula komen

om naar het voorlezen te luisteren. We zorgen dat we voldoende afstand houden

van elkaar en we zorgen ervoor dat de aula voor en na het voorlezen goed

geventileerd wordt.

Mocht u (of opa of oma) interesse hebben om voor te komen lezen dan kunt u dat

melden bij juf Peggy (p.kerremans@bvmierlo.nl) of bij de groepsleerkracht.

Bijna 4 jaar

Wanneer uw kind, of het kind van uw kennissen, komend jaar 4 jaar wordt, is het

aan te raden om hem/haar reeds aan te melden op onze school. Dit help mij om

een goede planning te maken voor volgend schooljaar.

Hartelijk dank.

We wensen u mooie weken toe en de volgende

nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 februari a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


