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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de 7e nieuwsbrief van dit schooljaar.

Voorleeswedstrijd

29 November was de voorleeswedstrijd. De jury bestond uit meneer Daniël, juf

Dorenda en Annie. Ze moesten wel even goed met elkaar in gesprek, want ze

vonden beide kandidaten erg goed. Wie is de voorleeskampioen van de BvM

geworden?

tromgeroffel…..

AMINA!

Onze andere kandidaat -Jessy- was ook echt geweldig. Super goed dat ze mee

heeft gedaan en weer een ervaring rijker.Amina gaat ons eind januari

vertegenwoordigen in de Boodschap. Daar gaat ze de strijd aan met andere

kinderen van scholen uit Rijen. We wensen haar alvast heel veel succes!



5 December

Hij kwam toch echt 5 december! Om 8.45 uur kwam Sint met Pieten in een oud

busje het schoolplein opgereden. Pieten en Sint zijn de hele ochtend gebleven. Alle

kinderen en grote mensen hebben deze ochtend heel veel plezier gehad.Bij de

peuterspeelzaal het Peuterbos waren ze toch de zak met cadeautjes kwijt! Samen

de hulppiet zijn alle peuters gaan zoeken, in alle klassen en kantoren.



De dag erna waren alle kinderen vrij. Het team van BvM heeft deze dag in de

ochtend gewerkt aan een kwaliteitsslag van het rekenonderwijs en in de middag

hebben we ons verdiept in de meest effectieve wijze van verwachtingen uitspreken

en feedback geven aan kinderen.

Herinnering ouderavond

Graag willen we jullie uitnodigen voor de beloofde vervolgbijeenkomst voor ouders

inzake perspectieven voor BVM.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 december van 19.30 uur tot 21.00

uur.

Het doel is om jullie mee te nemen in de tussentijdse resultaten van het

vooronderzoek om in kaart te brengen waar kansen en risico's liggen van BvM op de

middellange termijn, op het gebied van kwaliteit en demografische cijfers. Dan zal

ik ook een samenvatting geven van jullie antwoorden in de vragenlijst en een

doorkijkje geven naar de volgende stap in het onderzoek. Onze bestuurder sluit

deze avond ook aan.

Nieuwe boeken

Wat hebben we heel veel mooie boeken aan mogen schaffen voor onze leerlingen.

Voor alle leeftijden en over van alles en nog wat. Afgelopen woensdagochtend

hebben we de boeken in de aula aan de leerlingen geïntroduceerd. De juffen

hadden allemaal een boek gekozen om wat over te vertellen en een stukje uit voor

te lezen. Zo las juf Babs voor uit het boek babysitter, een spannend boek voor de

oudste kinderen van onze school. Juf Mylene heeft voor het boek Hors gekozen,

een boek over een paard met een politiepet. Juf Peggy las voor uit het boek Stink



Avi’s, een boek vol vieze verhalen voor de kinderen van de middenbouw. Juf Enny is

fan van het boek Welterusten Kleine beer en heeft daar een stukje uit voorgelezen.

Vanaf nu mogen de kinderen de boeken gaan lezen, wat zullen ze hiervan smullen

zeg!



Leerlingsetjes over

OP dit moment hebben we veel leerlingsetjes over. We hebben al onderzocht of we

andere scholen er blij mee kunnen maken, of hulporganisaties, maar tot nu toe zijn

we nog niet alles kwijt. Mocht u nu weten wie we met onze overgebleven tafeltjes

en stoeltjes blij kunnen maken, of wilt u zelf zo’n setje overnemen, neem dan

gerust even contact op met Daniel, onze concierge.



Kerstactie

Steeds meer huishoudens hebben het moeilijk om financieel alles rond te krijgen.

Onze school doet mee aan de kerstactie voor de voedselbank. Mocht u voedsel over

hebben dat langere tijd kan worden bewaard (dus verpakt in blikken, dozen of

potten) en wilt u deze actie ondersteunen, dan mag u deze producten aan de

leerkracht of aan onze concierge geven. Samen zorgen we ervoor dat iedereen een

fijne kerst kan beleven. Alvast bedankt.

Over de kerstviering op school ontvangt u binnenkort via Parro bericht.

Fijn weekend!

Vriendelijke groet,

Lonneke Bindels

l.bindels@bvmierlo.nl




