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Studiedag
Studiedag motiverend leesonderwijs
Op maandag 27 september vindt er een studiedag plaats. Alle kinderen zijn op deze dag
vrij. Tijdens deze studiedag ligt de focus op de aanpak van het motiverend leestraject. Een
belangrijk doel dat tijdens deze scholing centraal staat, is het kunnen verhogen van de
leesmotivatie. We willen ervoor zorgen dat kinderen vaak en met plezier lezen, op school en
thuis. Op welke wijze u uw kind kunt stimuleren om ook thuis veel leeskilometers te maken
kunt u hieronder lezen:
Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van uw kind dat u dagelijks 10 minuten
met hem/haar leest, dan dat u daar één keer per week een uur aan besteedt.
Lees uw kind veel voor en lees eerder voorgelezen boeken nog eens. Kinderen
vinden dit leuk en gaan daardoor het boek of verhaal beter begrijpen.
Blijf uw kind óók voorlezen in groep 4 en 5. Kinderen vinden voorlezen fijn én het is
goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.
Het regelmatig bezoeken van de bibliotheek kan de motivatie om te lezen bij kinderen
stimuleren.

We kijken uit naar een leerzame studiedag!

Interne begeleider
Mijn naam is Rianne van Giessen.
Ik ben 58 jaar en al bijna 40 jaar gelukkig met Roy. Wij hebben twee kinderen, Pim en Laura.
Ik werk al meer dan 30 jaar in het onderwijs. Net van de PABO heb ik in het speciaal
basisonderwijs gewerkt, eerst als leerkracht en daarna als intern begeleider. Daarna heb ik
de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Gestart als intern begeleider en daarna als
adjunct directeur.
De BVM is op zoek naar een nieuwe intern begeleider en tot deze gevonden is zal ik deze
taak op me nemen. Op dinsdag- en donderdagmiddag ben ik beschikbaar voor de BVM.

Gefeliciteerd
Op 17 augustus is Finn geboren, zoon van onze onderwijsassistent juffrouw Marloes.
Afgelopen week is Marloes met Finn op school geweest.
Vanaf deze plaats enorm gefeliciteerd en geniet van je gezin.

Parro
Het nieuwe schooljaar in weer van start gegaan.
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Via Parro
kunnen de voorkeuren doorgegeven worden.
Doorloop de volgende stappen:
1. Ga naar het groepenscherm.
2. Tik op privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potlood achter het kind.
Op dit moment is de school aan het kijken of het mogelijk is om een aparte groep te maken
voor o.a. de nieuwsbrieven. Nu verdwijnt deze info vaak in de bulk van berichten.

Sport’sCool
U kunt uw kind nog steeds opgeven voor sport’scool:
leuke sportieve activiteiten na schooltijd op de speelplaats van de BVM. van 15.30-16.30 uur.
Kinderen mogen mee komen doen, zonder te betalen één keer om te kijken of het leuk
vinden. Dit blok alleen op de donderdag. Na de herfstvakantie willen we dinsdag en
donderdag vol hebben.
Als er genoeg aanmeldingen zijn groep 1 tm 4 op dinsdag en groep 5 tm 8 op donderdag.
Voor blok 2.
Kosten 18 euro per 6 lessen (blok)
Omdat we vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen, kunt u over de betaling contact
opnemen met de directeur van de school: c.diepstraten@nuwelijn.nl

Informatieavond
Afgelopen maandag hadden we onze informatieavond. We kijken terug op een mooie en
informatieve avond. Fijn om te merken dat ook u erg enthousiast bent.

Schoolfotograaf
Op donderdag 14 oktober komt de schoolfotograaf, ‘s ochtends, op school.
Dit jaar komt er een andere schoolfotograaf dan voorgaande jaren. Op de foto gaan de
individuele kinderen, de groepen en ook broertjes/zusjes.

Ouder-kind-vertel-gesprekken
De gesprekken zijn op 11 en 14 oktober.
Inschrijven via Parro, leerlingen vanaf groep 4 komen mee naar dit gesprek. Bij leerlingen
van groep 1,2 en 3 komen alleen de ouders. Binnenkort kunt u zich inschrijven via 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 Ook is er nog ruimte voor nieuwe leden. Mocht u
interesse hebben dan kunt u dit doorgeven aan Cor Diepstraten (c.diepstraten@nuwelijn.nl)

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 dag Theek 5
Eindelijk is het zover, de officiële opening van Theek 5 Rijen. Op 25 september as.
wordt Theek 5 Rijen geopend voor genodigden door wethouder Ariane Zwarts.
Op 26 september is er van 14.00 tot 18.00 uur een open dag vol met leuke
activiteiten, workshops en voorstellingen. Je kunt dan niet alleen (opnieuw)
kennismaken met Theek 5, maar met alle partners van Cultureel Centrum de
Boodschap. We hebben een heel leuk programma. In verband met de
coronamaatregelen zijn wij wel verplicht om een coronatoegangsbewijs te vragen.
Je bent van harte welkom van 14.00-18.00 uur
14.30 uur: voorlezen 2-4 jaar
16.00 uur: Voorlezen 4-8 jaar
14.00-18.00 uur
● Ontdekboxen (4-12 jaar)
Test de nieuwe ontdekboxen uit en ga aan de slag met programmeren,
construeren, kunst of magnetisme!
● Bibendo app (7-12 jaar)
Maak met je telefoon een rondleiding door de bibliotheek en win een leuke
prijs
We zien je graag op 26 september!
Team Theek 5 Rijen

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 6 oktober t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema
“Worden wat je wil”. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb actie?
• U koopt van 6 oktober t/m 17 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij
onze lokale Bruna winkel en levert de kassabon in op school bij juf Anouk
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2020 in op school.
• De school mag voor 20% van het totale kassabon bedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in onze Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen!

Belangrijke data
-

maandag 27 september: alle kinderen vrij ivm
studiedag team
zaterdag 25 september: opening bibliotheek
maandag 4 oktober: start schoolproject/dierendag
dinsdag 5 oktober: dag van de leraar
woensdag 6 oktober: start kinderboekenweek (™ 15 oktober)
maandag 11 oktober: ouder/kind gesprekken
donderdag 14 oktober: schoolfotograaf
donderdag 14 oktober: ouder/kindgesprekken
maandag 18 oktober: schoolreis
dinsdag 19 oktober: Jaarmarkt en alle kinderen vrij
maandag 25 oktober ™ vrijdag 29 oktober: herfstvakantie

Wij wensen u allen een mooie BVM tijd toe.

Team BVM

