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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij de 8e nieuwsbrief van dit schooljaar en de laatste van dit kalenderjaar.

Korte terugblik ouderavond

15 december was een vervolg op de eerste ouderavond in november. Op deze avond

lieten de prognosecijfers zien dat in heel Gilze Rijen en dus ook op BVM de cijfers

van leerlingenaantallen licht naar beneden gaan. Het laagste punt wordt bereikt in

schooljaar 26/27, daarna zien we weer een stijgende lijn. Dat is uiteraard als alles

blijft zoals het nu is. We zagen ook dat het aantal geboortes in onze wijk

gemiddeld zo’n 35 per jaar betreft. Vanuit de gemeente wordt gemeld dat er

voorlopig nergens lokalen of scholen worden bijgebouwd. Eind januari krijgen we

de nieuwste gegevens, maar voorlopig zien we in ieder geval voldoende leerlingen

in de wijk.

Ook hebben we gekeken naar de uitkomsten van het imago-onderzoek dat vorig

jaar onder de scholen van Stichting Nuwelijn en Muzerij is gehouden en hebben we

besproken welke kansen en uitdagingen jullie als ouders hebben aangegeven op het

formulier dat ingevuld kon worden na de eerste ouderavond. Op advies van jullie is

de tekst op de website aangepast. Inmiddels denken we ook een goede



communicatie-adviseur te hebben gevonden die in het nieuwe jaar ons kan

begeleiden met een communicatie- en marketing traject.

De volgende stap is nu om te gaan onderzoeken -vanuit onder andere jullie input-

naar wat voor school we willen zijn. Wat worden ons onderscheidende kenmerken,

en hoe willen we ons profileren. Hiervoor nodig ik jullie graag uit om deel te

nemen aan een klankbordgroep van ouders en leerkrachten. Vanuit de

mogelijkheden die worden onderzocht willen we in de klankbordgroep sparren: wat

is onze visie op de toekomst, zitten we op de goede weg, wat mogen we niet

vergeten, welke kansen zien we wat is er nodig om daar te komen.

Dan komt er een voorstel - of meer- die we verder gaan onderzoeken op financiële

haalbaarheid. Uiteraard is de  MR hier ook bij betrokken.

Mocht je willen deelnemen aan de klankbordgroep, laat dat dan weten aan

Lonneke (mailen kan naar: l.bindels@bvmierlo.nl) Na de kerstvakantie komt er een

tijdspad en gaan we aan de slag. Voor de klankbordgroep denk ik aan 3 tot max 5

bijeenkomsten van maximaal anderhalf uur. In overleg kijken we of het handig is

dit overdag of in de avonden te organiseren, of een mix van die twee.

Oproep van de Ouderraad

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.

Open Podium

Het is altijd een genoegen om te zien wat de leerlingen in huis hebben bij het Open

Podium. Hierbij een foto van optredens van de peuters en van groep 5-6.

mailto:l.bindels@bvmierlo.nl




Kerstactie 1

De kerstactie voor de voedselbank heeft 4 mooi gevulde kratten opgeleverd. Dank

aan allen die wat hebben kunnen bijdragen!





Kerstactie 2

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben kerstkaarten gemaakt. Deze kaarten

hebben we, samen met een aantal theelichtjes, uitgedeeld bij de

seniorenwoningen hier in de wijk. Groep 3-4 is naar Vita gegaan om hun kaartjes

daar naar toe te brengen. We mochten ze persoonlijk af gaan geven bij de mensen

die bij de dagbesteding waren. Daar hebben we even gezellig gekletst en de

kaarten en kaarsjes gegeven.

In het nieuwe jaar gaan we een afspraak maken om samen met deze lieve dames te

gaan knutselen. Wij moeten dan een knutselopdracht verzinnen! We hebben er nu

al zin in!

Afsluiting Ik-Wij training

Groep 5-6 heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan de IK-Wij training. In de

laatste bijeenkomst lieten de kinderen zien dat ze elkaar kunnen vertrouwen en op

elkaar kunnen bouwen….letterlijk.



Viering op school

Wat was het fijn gisteravond. Een prachtige kerstviering met lekkere hapjes,

spelletjes en veel plezier. Wat hadden ouders en leerkrachten het weer mooi

georganiseerd. Voor groep 7-8 was het een avond met een lach en een traan. Zij

bleven op school slapen en konden zo nog extra lang genieten van hun juf Babs, die

na de kerstvakantie op een andere school gaat lesgeven. Na de vakantie krijgt

groep 7-8 les van juf Christa. Welkom bij team BvM!







Kerstboodschap

Kerstmis betekent voor veel mensen een drukke tijd. Dit terwijl het eigenlijk tijd is om even
stil te staan.

Tijd om te beseffen dat -na de kortste dagen en de donkerste nachten- het over een paar
weken al weer lichter zal zijn.
Tijd om aandacht te kunnen besteden aan andere mensen, of dat nu onze familie of
geliefden zijn, of wellicht aan mensen die minder dicht bij ons staan.

Werkelijk aandacht bestaat uit een aantal onderdelen waarvan ik er graag 4 met jullie wil
doornemen. Niet helemaal toevallig de 4 kernwaarden die dit team van BvM onlangs met
elkaar heeft vastgesteld: Respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen en veiligheid.

Respect is niet iets waar we recht op hebben, wat we kunnen opeisen. Het is iets dat we
verdienen.  Door de ander te willen begrijpen, werkelijk te willen zien zonder te veroordelen.
Door duidelijk en transparant te zijn.



Verantwoordelijkheid is het besef dat we doen, gevolgen heeft. En dat je daar rekening mee
houdt en een zorgvuldige afweging maakt.

Door respectvol en verantwoordelijk handelen ontstaat vertrouwen.
Vertrouwen dat we onszelf mogen zijn. Dat we gehoord en gezien worden.

Pas dan ontstaat ook veiligheid. Het gevoel dat we mogen zijn wie we zijn,  ons mogen
ontwikkelen, dat we fouten mogen maken, omdat we daarvan leren.

Dat versterkt weer ons respect voor elkaar en zo komen we in een opwaartse spiraal.

Met kerstmis vieren we de geboorte van een kind, dat die hoop en verwachting symboliseert.
De hoop en verwachting dat we met elkaar kunnen werken aan die opwaartse spiraal.

Ik wens iedereen een heel mooi kerstfeest en een fijne jaarwisseling toe!

Lonneke


