
 
 
 

Rijen, 14 april 2020 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 
De paasdagen zijn voorbij, de paaseitjes geteld! We hebben leuke 
reacties gekregen op onze speurtocht naar de paaseieren. Juf 
Wilma had 67 paaseieren opgehangen, grote en kleine eieren. Nu 
is de grote vraag: Wie heeft het goede antwoord doorgegeven? Dat 
waren Rens & Evi en Abel & Siem. Supergoed gedaan hoor! En fijn 
dat jullie genoten hebben van dit uitstapje naar school! 
 
 
 
Inmiddels zitten we in de 5e week dat de scholen gesloten zijn. In die vijf weken hebben wij 
grote stappen gezet wat betreft digitaal werken. Stappen waarin we jullie als ouders en 
natuurlijk ook onze leerlingen mee hebben genomen. Inmiddels wordt er gevlogt, zijn er 
Meet-bijeenkomsten met de groepen en worden instructiefilmpjes opgenomen. Maar het 
belangrijkste komt toch wel op jullie als ouders neer, jullie zorgen dat de kinderen dagelijks 
aan de slag gaan met hun schoolwerk. En dat gaat niet overal zonder slag of stoot, daar zijn 
wij ons echt wel van bewust. Opeens is mama juf en bemoeit ze zich ook met het schoolwerk 
en vriendjes en vriendinnetjes worden ook gemist. Deze corona crisis vraagt veel van ons 
allemaal, dus ook van onze kinderen. Lukt het even niet? Laat dit dan weten. Loop je ergens 
tegenaan? Laat dit dan weten. We 
moeten het namelijk samen doen! En 
we willen jullie graag ondersteunen 
daar waar mogelijk is.  
 
 
 
Schoolbieb 
Op school zijn juf Marloes en juf 
Cristel druk bezig met onze 
schoolbieb, alle boeken zijn uit de 
klassen gehaald, de boeken worden 
gesorteerd en gelabeld op genre. En 
wat hebben we veel boeken op 
school! Het is dus een hele klus, maar 
het beloofd erg mooi te worden. We 
proberen deze bieb klaar te hebben 
als we allemaal weer naar school 
mogen.  
 
 
 
 

 



 
 
 

Conciërge 
Zoals jullie weten gaat meneer Fred met pensioen, vrijdag 24 april is 
zijn laatste werkdag bij ons op school. We hadden op deze dag een 
afscheid voor meneer Fred gepland, maar helaas kan die nu niet 
doorgaan. We proberen dit op een ander moment te plannen.  
We kunnen inmiddels wel melden dat we een nieuwe conciërge hebben 
gevonden. Daniël van Dongen zal vanaf 1 mei onze nieuwe conciërge 
zijn. We wensen meneer Daniël heel veel werkplezier op onze school!  
 

Ook nu geldt weer;  
we hopen jullie heel snel op school te zien,  

want we missen jullie enorm! 
 

Tot snel! 
Team BVM 

 

 

 


