
 

 

Nieuwsbrief nr. 9 Datum: 05-12-2019 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Wat was het gezellig gisteren op school, al die enthousiaste kinderen en natuurlijk 
Sinterklaas en zijn Pieten. Zij hebben ons inmiddels verblijd met het jaarlijkse bezoekje aan 
onze gezellige school. Nadat we Sinterklaas en de Pieten met de hele school hebben 
ontvangen zijn de groepen 5 t/m 8 naar de eigen klassen gegaan om alle prachtige surprises 
uit te gaan pakken. Wat waren er toch weer mooie en originele creaties dit jaar. Knap 
gedaan hoor kinderen en natuurlijk de surprise-hulp-ouders!  
 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben in de aula nog een gezellige bijeenkomst gehad met 
geweldige optredens voor de Sint. Wat hebben we toch weer genoten van al deze 
gezelligheid.  
 
Vandaag zal er in menig gezin pakjesavond gevierd worden en dus mogen de kinderen 
morgen allemaal even uitslagen. Vanaf half negen staan de schooldeuren open, maar om 
half 10 worden alle kinderen in de klassen verwacht.  
 
Bij deze nieuwsbrief een brief vanuit de parochie en een folder over KIES (Kinderen In 
Echtscheiding Situaties) een spel- en praatgroep voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Voor het 
KIES programma zijn nog plaatsen beschikbaar.  
 
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peggy Kerremans 
 

 

De komende weken .... 
06/12 alle leerlingen vrij tot 9.30 uur 
10/12 Versieren Windlichten alle leerlingen 
10/12 GMR 
18/12 Kerstviering van 17.00 tot 19.00 uur voor alle leerlingen 
19/12 Foute Kersttruiendag 
20/12 leerlingen ‘s middags vrij 
06/01 Eerste schooldag van 2020 
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Ouderbijdrage 
Beste Ouders/Verzorgers,  
 
Indien u de ouderbijdrage van € 25,00 per kind voor het schooljaar ‘18/’19 nog niet heeft 
voldaan kunt u dit doen via:  
 
Banknr:NL80 INGB 0001452513 t.n.v. Oudervereniging KBS Burgemeester van Mierlo te 
rijen.  
 
Onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).  

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het betalen van de ouderbijdragen, dan kunt 
u terecht bij Ingrid Donders (penningmeester), mailadres: ingrid.donders@gmail.com 

Namens de Ouderraad B.V.M.  

 

Kerst 2019 
Nog een paar weken en dan is het alweer kerst. 
Ook op de BVM vieren we dit jaar weer gezellig 
met elkaar het kerstfeest. Dit jaar is de 
kerstviering op woensdag 18 december. Dit jaar 
zullen we onze kerstviering starten met een 
eigen viering in de kerk. Papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s zijn daarbij ook van harte welkom.  

We eindigen de viering op school, eerst in de 
eigen klassen en daarna nog even op het 
schoolplein. 

 

Gezonde school 
 
Op de BVM vinden we gezondheid heel belangrijk, daarom hebben we het protocol ‘De 
gezonde school’ opgesteld. Dit protocol is inmiddels goedgekeurd door de MR en zal vanaf 
ingaan. Zie bijlage voor het protocol.  
 

Protocol Hoofdluis 
Ook het protocol hoofdluis heeft een update gekregen en is goedgekeurd door de MR. Zie 
bijlage.  
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