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Ouders in de school
Na de herfstvakantie mogen de ouders van de kleuters hun kind weer begeleiden
naar de klas. Op deze manier vergroten we ook weer deels het contact tussen de
school en de ouders. Dit hebben we gemist in de afgelopen corona-maanden.

Schoolreis
Wat hebben we toch een prachtige en fijne schoolreis naar de Beekse Bergen gehad
afgelopen maandag. Het weer werkte mee en alle kinderen waren goed gemutst.
Alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie dag: een busrit, de Beekse
Bergen, snacks en frietjes………………..Vanaf hier wil ik de ouderraad bedanken voor
de organisatie van deze dag.

Afsluiting schoolproject
Wat hebben we gisteren kunnen genieten van de afsluiting van ons schoolproject en
wat hebben de kinderen hard gewerkt om er iets moois van te maken. Fijn dat er
veel ouders en andere belangstellenden waren. Met een goed gevoel gaan wij de
vakantie in.

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.

Nieuwe intern begeleider
Hallo, mijn naam is Marieken Harks en per 11 oktober ben ik de
nieuwe Intern Begeleider op de BVM. Middels dit stukje zal ik
mezelf wat uitgebreider voorstellen.
Ik heb een ruime en brede ervaring binnen het onderwijs. Ik ben
begonnen als leerkracht in het reguliere onderwijs en heb na
een aantal jaar de stap naar het speciaal onderwijs gemaakt.
Daar heb ik gewerkt met kinderen en jongeren met gedrags- en
psychiatrische problematiek. Vervolgens heb ik een stap
gemaakt van leerkracht naar auditor binnen het onderwijs en heb ik mij bezig
gehouden met de kwaliteit van het onderwijs. Tevens heb ik na de PABO mij verder
geschoold en heb ik mijn Master SEN Interne Begeleiding behaald.
Opbrengstgericht werken vind ik ontzettend van belang. Ieder kind heeft er recht
op het beste uit zichzelf te kunnen halen, op cognitief vlak, maar ook
sociaal-emotioneel gezien. Daarbij maakt het mijns inziens geen verschil of een
kind gemiddeld presteert of juist boven of onder gemiddeld. Het is aan de
leerkracht en het team samen om de leerling hier zo goed als mogelijk in te
begeleiden. Hierbij is het ook van groot belang om de leerling en de ouders goed te
horen. Ik zie er naar uit om dit met de rest van het team van de BVM vorm te
geven!
In mijn vrije tijd ben ik erg druk. Ik ben getrouwd en samen hebben we vier
kinderen ( resp. 23, 15, 9 en 8 jaar oud) en een hele lieve kat. We wonen in Rijen,
op een steenworp afstand van de BVM. Ik lees graag, wandel veel en het allerliefste
ben ik in mijn vrije tijd te vinden in mijn ateliertje. Ik naai veel en borduur
(machinaal) graag.
Ik hoop u snel te ontmoeten op de BVM.
(tot 1 december zal ook juffrouw Rianne verbonden blijven aan onze school als intern
begeleider)

Personele zaken
Zoals u weet is onze onderwijsassistent, juffrouw Marloes enige tijd geleden
bevallen van haar tweede kindje. Zij zal na haar verlof niet meer terugkeren op
onze school omdat zij elders een functie heeft gekregen als leraarondersteuner.
Vanaf deze plek wil ik haar heel veel succes toewensen en op een nader moment
nemen wij nog intern van haar afscheid.
Juffrouw Marloes wordt op dit moment vervangen door juffrouw Linda. Door het
vertrek van juffrouw Marloes kan juffrouw LInda tot het einde van het schooljaar
op school blijven. De continuïteit van de ondersteuning komt niet in gevaar omdat
juffrouw Linda reeds bekend is met de school en mn met groep 3-4.

Sport’sCool
Sport’sCool is een uur SPORT na school (15.30 uur tot 16.30 uur). Een warming-up
met daarna verschillende spellen. Dit doen we vooral buiten. Na 30 minuten
hebben we een pauze met een gezonde snack en bij voorkeur water (zelf
meebrengen). Met slecht weer mogen we de gymzaal van de BVM gebruiken. Eén
Sport’sCool blok bestaat altijd uit 6 lessen, waarvoor u € 18,00 betaalt. De data
hiervan worden van tevoren met u gedeeld.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is dit op dinsdag, gemengd met kinderen van
De Vijf Eiken. Sportcoach Nadia (De Vijf Eiken) geeft deze les. Voor de groepen 5
t/m 8 is dit op donderdag. Sportcoach Gijs (BVM) geeft dan de les.
Inschrijven voor Sport’sCool doe je via www.sport-s-cool.nl . Je maakt dan een
account aan. Inschrijven voor blok 2 is nog mogelijk.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met,
Gijs Verbunt
Sportcoach ABG-organisatie
Werkt voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen
T 06-27081950
E Gijs-sportabg@outlook.com
Sport'sCool www.sport-s-cool.nl
Facebook
www.facebook.com/SportcoachesABG

Studiedag dinsdag 19 oktober
Op dinsdag 19 oktober heeft er een studiedag plaatsgevonden over PBS (Positive
Behavior Support). PBS is een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht
op alle kinderen. De aanpak is gericht op het verhelderen, aanleren en positief
bekrachtigen van gewenst gedrag. Deze bijeenkomst was een eerste verkenning.
We hebben ons op deze dag o.a. gericht op:
● Wat doen we al; wat vraagt nog om aanscherping en wat zijn onze wensen
m.b.t. de gedragsverwachtingen/waarden die we onze leerlingen willen
meegeven
● Wat zijn manieren om de waarden en de gedragsverwachtingen algemeen
bekend en visueel te maken.
● Hoe gaan we om met (klein) probleemgedrag
● Hoe ziet een goede gedragsles eruit
Vanuit de input van deze bijeenkomst gaan we als school bekijken welke punten we
dit schooljaar al kunnen aanpakken om gericht met het aanleren van gewenst
gedrag aan de slag te gaan.

Nieuws vanuit Peuters – Kleuters

In het kader van de Kinderboekenweek hebben de peuters en kleuters samen
activiteiten ondernomen. De peuters zijn bij de kleuters op bezoek geweest en
daar hebben we samen een leuk liedje en dansje geleerd over
allerlei beroepen. Zo leuk om de peuters samen met de kleuters
te zien swingen en dansen.
Daarna zijn de kleuters gezellig op bezoek geweest bij de
peuters en hebben we heerlijk met z’n allen naar een leuk
prentenboek geluisterd. Knus om zo met z’n allen bij elkaar te
zitten.
Peuters en kleuters spelen – werken – leren steeds meer samen
én met elkaar. We houden u op de hoogte.

Traktaties
Het is altijd fijn als uw kind weer een jaartje ouder wordt en er een feestje
gevierd kan worden. Daar hoort natuurlijk een traktatie bij. Als school willen we
dat feestje graag meevieren, maar we stellen wel duidelijk grenzen aan de
traktaties.
● Een gezonde traktatie stellen wij zeer op prijs.
● Maak de traktaties niet te groot, liefst gekozen uit de schijf van vijf, zoals
(versierd) vers fruit of groente.
● Kleine porties van producten die niet te vet of te zoet zijn. Eén klein
snoepje is dus prima, maar houdt u het daar dan ook bij.
● Op de BVM trakteren we niet op cadeautjes.
Het is niet meer nodig om uitsluitend verpakte traktaties uit te delen.

Leerplichtconsulent

De taak van de leerplichtconsulent
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkomen van
schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten en het toezicht houden op het naleven
van de leerplichtwet.Totdat uw kind 12 jaar is, bent u als ouder verantwoordelijk
voor de schoolgang van uw kind. Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of
zonder afmelding niet op school verschijnt, heeft school de wettelijke verplichting
om dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Tilburg.
De leerplichtafdeling van de gemeente Gilze en Rijen, valt hier ook onder.
Na de melding wordt een onderzoek gestart en vindt een gesprek met ouders plaats
op het gemeentehuis in Rijen. Dit gesprek kan leiden tot een officiële
waarschuwing of het opmaken van een proces-verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of
ouder is, kan uw kind ook verwezen worden naar Bureau Halt voor het uitvoeren
van een leerstraf.
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen,
bestaat de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd op school voor een
preventiegesprek met de leerplichtconsulent en de directie. U kunt natuurlijk ook
zelf contact opnemen.
Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-31114276 of u kunt mij mailen via
hava.ozun-celik@tilburg.nl. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Schoollied
Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen enthousiast aan de slag gegaan met het
opnemen van het schoollied van de BVM. Onder deskundige leiding van Edwin en
Tim Balogh wordt het vast een fraai eindresultaat, maar eerst gaat het team de
coupletten inzingen en daarna mogen we genieten van een uniek schoollied. Ik kan
niet wachten op het eindresultaat.

Herfstvakantie
Vandaag start de herfstvakantie. We zien de kinderen graag weer terug op maandag
1 november. Voor nu een hele fijne vakantie.

Team BVM

