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Even voorstellen

Ik ben Dorenda de Haan – van Liempd, 36 jaar en samen met mijn man en onze

kinderen woon ik in Kaatsheuvel. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin,

familie en vrienden. Ik tennis graag, hou van puzzelen en vind het heerlijk om

creatief bezig te zijn.

Momenteel werk ik als VE-coach in de kinderopvang. Daarvoor heb ik 10 jaar in het

basisonderwijs gewerkt. Op beide werkplekken heb ik veel ervaring opgedaan in

verschillende functies en rollen.

Ondanks dat ik mijn huidige baan heel erg leuk vind, bleef ik het onderwijs tóch

missen. Ik kijk er dan ook erg naar uit om vanaf 1 juli te starten op de

Burgemeester van Mierloschool als intern begeleider. Mijn werkdagen zullen

maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend zijn. Kans genoeg dus om

me tegen te komen en kennis te maken!

Ik heb er heel veel zin in om samen met het team te gaan werken aan het nóg

beter en nóg leuker maken van het onderwijs op de Burgemeester van

Mierloschool.

Tot snel allemaal!



Eindtoets groep 8

Afgelopen week ontvingen we de score van de  eindtoets van groep 8 op school.

In de afgelopen maanden/jaren is keihard gewerkt om iets moois neer te zetten en

dat is…………………………GELUKT………………….We hebben prachtig gescoord! Helemaal

volgens de gestelde ambities die we hebben geformuleerd voor onze groep 8

leerlingen.

Een groot compliment aan de leerlingen en aan

het team.

VIP-ochtend

Dinsdag 17 mei jl. hielden we onze eerste Very Important Peuter (vip) ochtend met

peuters van O-die-kids. Over de rode loper mochten de peuters de school betreden.

Er werd gezellig binnen en buiten gespeeld met onze kleuters. Het was een

geslaagde ochtend die we herhalen in juni met de peuters van ‘t Peuterbos.



Gedrag

In de komende weken zullen we in de klassen nog eens extra aandacht schenken

aan de regels bij het buitenspelen. Het valt op dat de spelletjes niet altijd even

leuk zijn en dat is toch echt wel de bedoeling van het spelen.

Open podium

Nu de deuren van de school weer open kunnen, willen we dit schooljaar ook nog

een open podium organiseren en wel op donderdag 23 juni om 11.15 tot 11.45 uur.

Vanaf 11.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

Kinderen zullen vanaf het podium iets opvoeren, een lied, een gedicht of een

toneelstukje………………………We hopen dat ook u aanwezig kunt zijn. Ook de peuters

doen mee (vandaar op deze dag).

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 helpt mij om

een goede planning te maken voor volgend

schooljaar. Hartelijk dank.

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.



Belangrijke data

- woensdag 1 juni: kijkje in de klas groepen 5-8 van 8.30-9.15 uur

- maandag 6 juni: vrije dag ivm Pinksteren

- dinsdag 7 juni: start avondvierdaagse

- vrijdag 10 juni: slot avondvierdaagse

We wensen u een fijne en zonnige weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt

op vrijdag 10 juni a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


