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Schoolreisje naar de Beekse Bergen
Op 18 oktober gaan we, met z’n allen, gezellig op schoolreis naar de Beekse
Bergen. Het vervoer is geregeld met een bus. De bus zal om 09:15 uur voor komen
rijden en om 09:30 zal de bus gaan rijden. De kinderen komen op de gebruikelijke
tijd naar school. Rond 10:00 uur zullen we aankomen bij de Beekse Bergen in
Hilvarenbeek.Aangekomen in de Beekse bergen kunnen de kinderen gaan genieten
van de dieren en deelnemen aan twee leuke activiteiten (klaskamer, rondrit
safaripark en bezoek safaripark). In de Beekse Bergen krijgen de kinderen frietjes
met een snack en een ijsje.
De kinderen nemen zelf een rugzak mee met drinken en iets lekkers (laten we het
meenemen van snoep beperkt houden). Het meenemen van geld is niet toegestaan.
Tussen 17.00 en 17.15 uur zullen we weer terug zijn op school.
Wanneer u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.

Communicatie
Binnen de school streven we naar een vlotte communicatie met u, als ouders.
Onderwijs is echter geen sector waar we dag en nacht bereikbaar zijn. Op
werkdagen is contact via Parro met de leerkrachten mogelijk tussen 8.00 uur en
18.00 uur. Het grootste deel van de dag zijn onze leerkrachten bezig met de
begeleiding van uw kinderen en zijn vaak niet in staat om direct te reageren. Mocht
er iets dringends zijn dan kunt u het beste bellen met de school. Ik hoop en reken
op uw medewerking en op uw begrip.

Schoolfruit
Goed nieuws: onze school mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2021-2022!
We krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school
geleverd!
Hiernaast vindt u een overzicht met belangrijke data en informatie voor de
komende weken tot aan de start van de leveringen.

Schoolproject “beroepen in de dierentuin”
In de komende periode werken we schoolbreed rondom het thema “beroepen in de
dierentuin” tijdens het schoolproject. Dit thema loopt als het ware als een rode
draad door de weken heen. Ook het motto van de Kinderboekenweek en de
bestemming van het schoolreisje vallen onder dit overkoepelende thema. Tijdens
verschillende vak/vormingsgebieden, zoals rekenactiviteiten, lees-en
schrijfactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten
wordt het thema in iedere klas uitgewerkt. We sluiten het schoolproject af tijdens
een open middag.
U bent van harte welkom om op donderdag 21 oktober
van 15.30 uur tot 16.30 uur een kijkje te komen nemen
naar alle werkjes van onze leerlingen rondom het
thema “beroepen in de dierentuin”.

Oudergesprekken / ouder - kind vertelgesprekken
Als school willen we graag samenwerken met ouders; we zien ouders als
‘ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet uw zoon/dochter in
verschillende situaties. U zou ons ook kunnen vertellen welke aanpak uw kind op
school nodig heeft. Daar heeft u vast ideeën over. Daarom willen wij graag met u
een oudergesprek voeren. De gesprekken vinden plaats op maandag 11 oktober en
donderdag 14 oktober. De gesprekken vinden plaats in het lokaal van uw kind.
Beide ouders zijn weer welkom bij het gesprek.
Vanaf groep 4 is uw kind zelf bij het gesprek aanwezig en noemen we het een
ouder - kind vertelgesprek. In een oudergesprek / ouder - kind vertelgesprek kunt u
van alles vertellen over uw kind zoals:
●
●
●
●

Wat is leuk/goed/sterk aan uw kind, welke belangstelling(en) heeft uw kind?
Welke aanpak werkt thuis goed? Misschien werkt deze aanpak ook op school?
Heeft u tips of adviezen voor de groepsleraar?
Is er een ontwikkeling in de thuissituatie waarvan het belangrijk is dat de
leraar dit weet?

Terugkoppeling studiedag motiverend leesonderwijs
Tijdens de studiedag van maandag 27 september stond ons motiverend
leesonderwijs centraal. In de ochtend hebben de leerkrachten van groep 1-2 uitleg
gekregen over de aanpak bij de kleuters; het voorbereidend lezen en daarbij
hebben ze zich gericht op:
● Het belang van het voorlezen
● Het meerdere malen voorlezen van een boek en volgens een vaste aanpak
uitwerken
● Op welke wijze kinderen aan de slag kunnen gaan met het schrijven van
krabbels, herkenbare woorden en soms al enkele zinnen
In de middag hebben de leerkrachten van groep 3 t/m 8 zich gericht op:
● Het houden van leesgesprekken - boekenbabbels - leespromotie
● Het vergroten van de motivatie van niet gemotiveerde lezers
● Een passende aanpak voor zwakke lezers

Het was een leerzame studiedag!

Studiedag PBS
Op dinsdag 19 oktober vindt er een studiedag plaats over PBS. Positive Behavior
Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel
van deze studiedag is het creëren van een positieve, sociale omgeving op de BVM,
die het leren bevordert.

Vanwege deze studiedag zijn alle leerlingen op
dinsdag 19 oktober vrij.

Trefbaltoernooien 2021
Dit jaar organiseren de sportcoaches meerdere trefbaltoernooien voor de groepen 5
t/m 8. Deze zijn als volgt ingedeeld;
Woensdag 3 november groep 5
Woensdag 10 november groep 6
Woensdag 17 november groep 7
Woensdag 24 november groep 8
De toernooien duren van 13:30u tot ongeveer 17:30u en zullen voor alle groepen
plaatsvinden in sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze.
Inschrijven kan op een poster die in de klas komt te hangen, de groepen 5 en 6
moeten zich vóór 16 oktober inschrijven. De groepen 7/8 vóór 23 oktober.
Teams bestaan uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers en er moeten, per team,
minimaal 2 meisjes en 2 jongens ingeschreven staan. Tijdens de wedstrijden
moeten er namelijk minstens 2 meisjes en minstens 2 jongens op het veld staan.
Bijvoorbeeld; als je maar 2 meisjes in het team hebt, spelen deze meisjes dus ALLE
wedstrijden. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken!
Voor vragen kunt u terecht bij de sportcoach op uw school.
Tot snel!
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen

We wensen u een mooie herfst toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag
22 oktober a.s.

Team BVM

