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Personele zaken
Zoals ik u vorige week informeerde, gaat Pim onze school verlaten. Hij maakt van zijn hobby
(wielrennen) zijn beroep. Op dit moment is de werving van een opvolger in volle gang.
Wanneer daar meer over bekend is, informeer ik u uiteraard. Ik maak graag van de
gelegenheid gebruik om u te bedanken voor de manier waarop u het nieuws heeft
ontvangen. Uw reacties naar Pim, maar ook naar de school waren hartverwarmend.

Boeken halen in de bibliotheek!
Toen meneer Paul afwezig was, ging de muziekles niet door. We (groep 3-4) hebben die tijd
echter heel goed benut door naar de bibliotheek te lopen om boeken te gaan halen.
De leerlingen van groep 7-8 zijn al vaker naar de bibliotheek geweest, we hebben hen dus
gevraagd om mee te gaan en ons te helpen bij het zoeken naar een goed boek.
De hulp van de dames en heren van groep 7-8 was heel fijn en als beloning hebben we hen
nog een stukje voorgelezen ook.
Voor de juffen was het heel mooi om te zien hoe groot en klein met elkaar op pad gingen en
wat hadden ze leuke gesprekken met elkaar.
Nogmaals bedankt groep 7-8, wij vonden het heel fijn dat jullie ons hebben geholpen.

Voorleeswedstrijd
Eindelijk mochten dinsdag 30 november de 5 kandidaten (uit groep 7/8) voorlezen aan de
jury en hun eigen groep. Wat vonden ze het spannend en de juf ook!
De jury moest wel even met elkaar discussiëren, want de lezers waren allemaal goed. Wat
hebben ze het goed gedaan. Ze kregen allemaal te horen wat ze zo goed gedaan hadden
tijdens het lezen.
Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. En dit is Abel geworden uit
groep 7. Proficiat Abel, je hebt het verdiend. Heel veel succes alvast bij de Nationale
voorleeswedstrijd namens de BVM.



Harut, Bünyamin, Nahili en Mike jullie zijn toppers! Super goed gedaan ook.
Het BVM team is super trots op jullie allemaal.
Hanneke (Theek5) en Angela (Bruna) dank je wel voor het jureren.

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar heeft de BVM weer een leerlingenraad. In de afgelopen periode zijn de
verkiezingen geweest. Onderstaand de samenstelling voor dit schooljaar.
Groep 5: Rens
Groep 6: Siem
Groep 7: Roseline
Groep 8: Danny



De leerlingenraad heeft als doel om;
● de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten,
● de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen,
● aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten

dat ze meetellen.

Om de zes weken komt de raad bijeen en worden onderwerpen besproken met Meester Cor.

Sint op BVM
Wat was het weer een geweldig Sinterklaasfeest op donderdag 2 december jl. Mooie
optredens in de aula door de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 en dit jaar ook de
peuters van psg ‘t Peuterbos. Helaas moest Sint de school vroegtijdig verlaten in verband
met een calamiteit in het Pietenhuis. De groepen 5 tot en met 8 hielden hun traditionele
surprise dag met hele mooie en creatieve surprises. Ook werd in groep 7-8 het Sinterklaas
dobbelspel gespeeld. Het was een hele sensatie.
Het was een zeer geslaagd feest met dank aan de OR die het bezoek prima georganiseerd
had.



Kerstmis op de BVM
En Sinterklaas was het land nog niet uit of de leden van onze ouderraad hadden de school
alweer in een schitterende Kerstsfeer gebracht. Het is echt prachtig. Bedankt voor jullie hulp
nu, maar ook voor jullie hulp in het afgelopen jaar. Ons Kerstontbijt houden wij op woensdag
22 december a.s. De Viering in de kerk gaat ivm de corona-maatregelen niet door.

Start Dreumesclub
Na de kerstvakantie gaat de dreumesclub weer van start. Via de website treft u hierover meer
informatie aan. U bent samen met uw dreumes van harte welkom.

https://www.muzerij.nl/locaties/rijen/dreumesclub


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.

Buitenschoolse nieuws



Kerstwens
De BVM kijkt terug op een bewogen 2021. Mede door uw steun en betrokkenheid zijn we

gekomen waar we nu staan. Samen bouwen we verder aan de toekomst van onze mooie

school. Samen hebben we gekeken naar wat er wel kon binnen de maatregelen van corona

en zijn we niet blijven hangen in hetgeen er allemaal niet meer kon. Vanuit een gevoel van

trots wil ik groot en klein hele mooie en sfeervolle kerstdagen toewensen en vooral veel

geluk en gezondheid voor 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 januari 2022
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