
Nieuwsbrief 1
Beste ouders/verzorgers,

In de hoop dat ook u een mooie Hollandse zomervakantie heeft gehad, vraag ik uw aandacht voor
onderstaande praktische mededelingen voor de komende tijd. Ik vertrouw op een mooi nieuw
schooljaar. Een jaar waarin we SAMEN verder bouwen aan onze mooie BVM. Mede namens het
team wens ik  groot en klein een mooi en bruisend jaar toe.

Cor Diepstraten
(directeur)

Aanwezigheid schoolleiding
De schoolleiding, bestaande uit Karin de Krom (locatieverantwoordelijke) en Cor Diepstraten
(directeur) zal verdeeld over de week aanwezig zijn op school. Juffrouw Karin is aanwezig op
dinsdagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend. Meneer Cor is aanwezig op maandag en
donderdag. U kunt altijd even binnenlopen, maar ook het maken van een afspraak is uiteraard
mogelijk.

Interne begeleider
Nu juffrouw Peggy volledig voor groep 3-4 staat had de school een opvolger nodig voor het werk
als intern begeleider. Deze hebben we tijdelijk gevonden in de persoon van Rianne van Giessen.
Zij zal op dinsdag en donderdag op school zijn. In een later stadium zal zij zich voorstellen aan u.
Met haar komst is het team weer volledig en enthousiast om uw kinderen te ontvangen.

Maatregelen Corona
Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang?
Voor het primair onderwijs verandert er zeer weinig. Er is sprake van volledig onderwijs. Wat er
verandert, is dat het OMT in haar meest recente advies heeft aangegeven dat het preventief
zelftesten door personeel tweemaal per week niet meer hoeft wanneer zij als immuun worden
beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand volledig gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om
de immuniteit op te bouwen.

Voor de rest blijft alles bij de situatie die ook gold in de laatste weken van het schooljaar:
● Volwassenen blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus

onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school.



Dit betekent dat ouders beperkt op school kunnen worden ontvangen en dat schoolkampen
en excursies weer onder voorwaarden mogen plaatsvinden.
Ouders zijn wel welkom op het schoolplein maar mogen nog niet mee naar binnen.

● Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk.
● Daarnaast blijven ook hier de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan

testen bij de GGD’, gelden evenals de eerdere adviezen zoals opgenomen in het protocol
basisonderwijs.

Let wel:
Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis
te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

Protocol Basisonderwijs

Start schooljaar 2021-2022
Nog een paar dagen en dan start het nieuwe schooljaar. Tijdens de eerste
schoolweek willen we het schooljaar feestelijk inluiden en daarom hebben
we een aantal leuke activiteiten bedacht!

Maandag 6 september De BVM, een frisse start!
Samen openen we het schooljaar op het
schoolplein. Breng jij je vrolijke gezichtje
mee?

Dinsdag 7 september De BVM speurt!
Vandaag trekken we onze wandelschoenen aan en zullen we de
wijk in gaan.

Woensdag 8 september De BVM kleurt!
Trek kleren aan in de BVM kleuren: blauw, groen en/of geel.

Donderdag 9 september De BVM springt!
Zorg dat je makkelijke kleding aantrekt, waar je goed in kunt
bewegen.

Vrijdag 10 september De BVM swingt!
Ook vandaag graag makkelijke kleding, dit keer moet je er goed in
kunnen swingen.

Wij hebben er zin in en wij hopen jullie ook!

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf


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.

Gymrooster
In schooljaar 2021-2022 gaan we gymmen in ‘den Butter’.

Op woensdag gaan de groepen 5-6 en 7-8 gymmen van
11.00 tot 12.15 uur. Ze zullen rond 10.45 uur vertrekken met
de bus en rond 12.30 uur zijn ze weer terug bij school.

Op donderdag gaat groep 3-4 gymmen van 13.30-14.45 uur.
Zij zullen meteen om 13.15 uur vertrekken en rond 15.00 uur
terug zijn op school.

Groep 1-2 gymt op donderdag in de speelzaal onder leiding van meneer Gijs.

Parro
In de maand augustus heeft u een uitnodiging voor de nieuwe groepen in Parro
ontvangen. Gelieve deze uitnodiging te accepteren, zodat we u goed kunnen
bereiken met allerlei informatie over het wel en wee op onze school. De
jaarplanning zal ook dit jaar weer te vinden zijn in Parro.

PR
Ook dit schooljaar gaan we weer samen met de leden van de werkgroep pr aan de slag om de
BVM goed op te kaart te zetten. Mocht u ideeën hebben om de pr verder uit te bouwen dan is een
mailtje welkom op: PR@bvmierlo.nl

Voorstellen Karin
Mijn naam is Karin de Krom. Ik ben 51 jaar oud en woonachtig in Breda. Ik ben getrouwd
met Rob en samen hebben we 4 kinderen: Maartje, Boris, Bjorn en Berend. Ik ben sinds
2018 werkzaam als adjunct directeur op De Brakken en vanaf dit schooljaar ga ik ook als
locatieverantwoordelijke aan de slag op de BVM. Ik heb er ontzettend veel zin in om
samen met het team van de BVM verder bouwen aan een school, waar in een prettige en
veilige sfeer wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen om het beste uit kinderen te
kunnen halen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.



Daarnaast vind ik het heel belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat
als ouder snel zult merken. Weet dat mijn deur altijd open staat wanneer u vragen of
opmerkingen heeft of gewoon even een praatje wilt maken. We gaan er samen een mooi
schooljaar van
maken!

Voorstellen Annie
Hallo, ik wil me graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben Annie Mulder en vanaf 1 september weer terug op de BVM waar ik de administratieve
werkzaamheden van Linda over ga nemen.
In februari 2013 ben ik, vanuit het bedrijfsleven in dienst gekomen van Stichting Nuwelijn, daar heb

ik vervolgens de administratie gedaan voor KBS de Spie, KBS St. Jozef, KBS
St. Anna en ook een paar jaar voor KBS BVM.
Vanaf 2017 ben ik, naast de Jozef, ook werkzaam op het bestuurskantoor, waar
ik de financiële administratie voor zowel Nuwelijn als Muzerij verricht.
Ik ben 59 jaar, woon in Rijen en heb 2 dochters Crissy 32 en Hilde 29. Helaas is
mijn man Ad afgelopen jaar plotseling overleden.
Mijn hobby's zijn o.a. tekenen, schilderen, lezen, reizen, wandelen en tennissen.
Ik vind het leuk om weer terug op de BVM te zijn en kennis te maken met voor
mij weer een nieuw team.

Veel plezier
Team BVM


