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Hierbij ontvangt u nogmaals de samenstelling van het team voor komend jaar.

Astrid Krijbolder zal 1 dag groep ⅚ draaien (waarschijnlijk op maandag) ivm het

studieverlof van Mylène. Zij zal zich zsm aan u voorstellen. De parro kalender

wordt na 1 augustus ingelezen, omdat dat nu technisch nog niet kan, maar onlangs

heeft u de kalender reeds ontvangen via Annie (administratie).

Het schoolteam 2022-2023

De samenstelling van ons team voor komend jaar is:

Groep 1-2: Marijke Hartman en Enny Wentink

Groep 3-4: Peggy Kerremans

Groep 5-6: Mylène Broere en Astrid Krijbolder

Groep 7-8: Babs Roovers

Intern begeleider: Dorenda de Haan - van Liempd

Muziek vakdocent: Paul van Hese

Gym vakdocent: Stan, Roel en Paul (op woensdag)

Onderwijsassistent: Linda van Gerven

Onderwijsassistent: Sophie Kerstens

Conciërge: Daniel van Dongen

Administratie: Annie Mulder

Vrijwilligster: Cristel Ruumpol

Directeur: Lonneke Bindels

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.



Insectenhotel

Afgelopen maandag hebben we het insectenhotel geopend. Een initiatief van onze

leerlingenraad. In een tweetal bijeenkomsten hebben ze en informatie gekregen

over het waarom van een insectenhotel en het insectenhotel gevuld. Het was

leerzaam en tevens een mooi initiatief. We wachten met spanning af wie onze

eerste bewoners zullen zijn.

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.



Schoolontwikkeling 2022-2023

Uiteraard gaat ook de schoolontwikkeling komend jaar gewoon door.

Speerpunten zijn:

Komend jaar zult u hierover nader worden geïnformeerd door of Lonneke

(directie) of Dorenda (intern begeleider)

De laatste schoolweek

Onderstaand treft u globaal het programma aan voor komende week. Het wordt

een warme week. De lestijden blijven gelijk en we zullen kijken wat kan en wat

niet kan. Water drinken mogen de kinderen uiteraard de hele dag. De kinderen

mogen uiteraard een flesje water mee naar school nemen.

Maandagochtend hebben alle groepen een half uurtje een golfclinic bij Brabant
golf (dit is vlakbij school). We hanteren hierbij de volgende indeling:
8.45-9.15 groep 1/2
9.30-10.00 groep 3/4
10.15-10.45 groep 5/6
11.00-11.30 groep 7/8 (deze groep mag aansluitend ook nog even de baan op)



De rest van de maandag blijven we op school en zullen we de klas gaan
poetsen met de kinderen (groep 3 t/m 8). Wilt u uw kind een emmertje en een
poetsdoekje meegeven? Dan kunnen de kinderen hun eigen tafel en stoel
poetsen.

Dinsdag wordt het erg warm en daarom hebben we besloten dat we voor de
ochtendpauze met alle leerlingen naar het bos tegenover school gaan. Na de
pauze hopen we de film van groep 8 te kunnen bekijken met iets lekkers erbij.
Aansluitend krijgen de leerlingen een lunch met een ijsje aangeboden namens
Cor en Karin i.v.m. hun afscheid. Alle leerlingen blijven op school eten. Groep 8
is daarna vrij (13.00), want ‘s middags is het wenmiddag. Om 15.00 uur bent u
welkom voor een kort afscheid van Cor en Karin.

Woensdagavond is de afscheidsavond voor groep 8.

Donderdagochtend zullen de kinderen uit groep 8 om 11:15 uur uitglijden.
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Vrijdagochtend zijn jullie weer van harte welkom om rond 11:45u met zijn allen
de vakantie in te luiden.

Tot slot

Dit was mijn laatste nieuwsbrief voor de BVM. Met heel veel plezier heb ik de

afgelopen vier jaren op school gewerkt. De BVM is een mooie en dynamische

school. Vanaf deze plaats wil ik u allen enorm bedanken voor uw inzet en

betrokkenheid bij de school. Ik blijf werkzaam in Rijen en betrokken bij het

onderwijs op de BVM. We komen elkaar vast nog ergens tegen.



Wij wensen u en uw gezin een mooie, zonnige en welverdiende vakantie toe en

zien u graag terug op maandag 5 september a.s. bij de opening van het schooljaar

om 08.30 uur.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


