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Vanuit de inspectie

Op maandag 14 maart bezocht de inspectie van het onderwijs onze school voor een

gesprek met de directie en het bestuur. De conclusie van het gesprek wil ik graag

met u delen.

* De school beschikt  over een breed kleuterprogramma. De directie meldt

dat de leraren bijhouden of alle tussendoelen gepland en aangeboden worden

en dat gevolgd wordt of de doelen ook bereiken. Daarmee heeft de school

aangetoond te beschikken over een beredeneerd aanbod in de kleutergroepen.

* In het gesprek heeft de directie vervolgens toegelicht op welke wijze gewerkt

wordt aan het realiseren van basiskwaliteit en aan het wegwerken van de mogelijk

opgelopen achterstanden vanwege corona in de afgelopen jaren van leerlingen. Bij

dit laatste ligt de focus momenteel m.n. in de groepen 7 en 8. Volgens de directie

draagt de teamcultuur positief bij aan de onderwijskwaliteit.

De inspectie vertrouwt erop dat school en bestuur zorgdragen voor de

verdere voortgang in ontwikkeling en voor passende leerresultaten.

Wij zijn trots op de conclusie van de inspectie. Dit bevestigt ons dat we op een

goede manier vormgeven aan ons onderwijs. Ook een groot compliment voor de

kinderen.



Ridderfeest

Onlangs heeft uw kind een brief ontvangen met de vraag of u wilt meehelpen

tijdens ons ridderfeest op vrijdag 22 april a.s. Het gaat een mooie en spectaculaire

dag worden voor alle kinderen van onze scholen in Rijen. We kunnen echt nog heel

veel hulp gebruiken. Uw hulp kunt u opgeven bij de leerkracht van uw kind.

U kunt helpen tussen 8.30 en 10.00 uur bij het opbouwen van het circuit op het

Sweensplein en

U kunt helpen bij het begeleiden van een groepje van 10.00 tot 12.00 uur.

Om 14.00 uur is de grote finale op het Sweensplein, waarbij u van harte

welkom bent.

Bedankt Anouk

Op donderdag 31 maart nemen we afscheid van Anouk. Onlangs heeft zij een

nieuwe baan geaccepteerd in Oosterhout. Met de kinderen en het team zullen we

aandacht schenken aan haar vertrek.

Vanaf deze plaats wil ik graag, mede namens u, Anouk bedanken voor haar inzet

voor onze kinderen en haar tevens veel succes toewensen in haar nieuwe uitdaging.

Linda zal tot de zomervakantie taken van Anouk overnemen. Linda is vanaf 1 april

a.s. fulltime op school.



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.

Inzamelactie Oekraïne

De afgelopen 2 weken stonden  alle locaties van Stichting Nuwelijn en

Stichting Muzerij in het teken van de inzamelactie voor Oekraïne. Wat

zijn er veel statiegeldbonnetjes en ook contante donaties

binnengekomen! Als totaalbedrag hebben we met beide stichtingen

gezamenlijk maar liefst € 3525,26 over kunnen maken naar Giro 555.

Super trots zijn we

op iedereen die daar een steentje aan bij heeft gedragen, dankjewel

allemaal!

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.



Open ochtend

Op donderdag 7 april a.s. houden we een open ochtend voor ouders van nieuwe

kleuters en peuters. Tussen 9.00 en 12.00 uur is er een inloop mogelijk om kennis

te maken met onze school en met ons onderwijs. Gisteren hebben de kinderen een

poster mee naar huis gekregen met het vriendelijke verzoek deze op te hangen op

een zichtbare plaats thuis.

Koptelefoons

De school heeft weer nieuwe koptelefoons aangeschaft voor de kinderen. De eerste

ontvangen ze gratis. Wanneer kinderen onzorgvuldig omgaan met deze nieuwe

koptelefoon dan kunnen ze via school een nieuwe aanschaffen. Een koptelefoon

van thuis meebrengen mag uiteraard ook. Op deze manier hopen we de kinderen

ook zorgvuldig om te laten gaan met de schoolspullen.

Belangrijke data

7 april open ochtend voor nieuwe ouders kleuters en peuters

We wensen u mooie weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8

april a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


