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Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
De eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar! En misschien mag het niet meer, maar wij willen 
toch van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een mooi en leerzaam jaar te wensen.  

 
 

 
 
 
 
Op de valreep hebben we in 2019 nog een mooie aanvulling op 
onze geluidsapparatuur aangeschaft. Edwin Balogh heeft ons 
geholpen om hierin een goede keuze te maken. Bedankt 
hiervoor Edwin! We beschikken nu over een mobiele geluidsbox 
die we overal in de school kunnen gebruiken. Aan het geluid zal 
het niet liggen … 
 
 
 

 
Vanaf januari is meneer Joost Brouwers elke dinsdagmiddag aanwezig op onze school. Hij 
heeft heel veel ervaring aan lesgeven in de bovenbouw van het basisonderwijs. Bij ons zal hij 
vooral groepjes kinderen begeleiden. 
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Januari is toets maand in onderwijsland, ook op de BVM. In de 
groepen 3 t/m 8 worden deze weken weer lees-, reken-, 
begrijpend lees- en spellingtoetsen afgenomen. Het is voor ons 
altijd best een klus om de toetsen in te plannen, zeker in groep 3 
en 4 waar alle toetsen voorgelezen moeten worden. Het is dus 
fijn als alle leerlingen op school zijn. Ziek zijn kan natuurlijk altijd, 
maar het is wel heel fijn als eventuele afspraken met 
bijvoorbeeld een dokter na schooltijd gepland worden. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cor Diepstraten 
Peggy Kerremans 
 
 
 
 
 
 

De komende weken .... 
 
21 januari Scholenmarkt Scholengroep Rijen 
21 januari Leerlingenraad  
22 januari Start Nationale voorleesdagen 
28 januari Studiemiddag (leerlingen vrij) 
29 januari open ochtend 
7 februari rapport 1 
 

 
 

Scholenmarkt en open ochtend 
Op dinsdag 21 januari is om 19.30 uur de scholenmarkt in de Boodschap. Deze 
scholenmarkt is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool in Rijen. De BVM 
organiseert deze samen met de Brakken, de Jozef en de muzerij. Kent u gezinnen die nog 
op zoek zijn naar een basisschool? Dan stellen wij het op prijs als u hen op deze 
scholenmarkt wijst.  

Op woensdag 29 januari is het vervolgens open ochtend op de scholen, ouders kunnen dan 
een kijken in onze ‘keuken’ komen nemen.  
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