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Terugblik Pasen

Wat hebben de kinderen toch genoten van de afgelopen Paasviering. Voor iedereen

was er wel wat te doen. Vanaf deze plaats heel veel dank aan de ouderraad. Het

was Top.

Re Integratie Harma

Het is fijn om u te kunnen melden dat het steeds een beetje beter gaat met Harma.

Momenteel re-integreert ze, enkele uren, op onze collega-school. Op deze manier kan zij

rustig en zonder druk werken aan haar herstel. Ook op de BVM komt ze af en toe op visite.

Verkeersexamen groep 7

Gefeliciteerd: alle deelnemende kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het

verkeersdiploma.



Bijna 4 jaar

Wanneer uw kind, of het kind van uw kennissen, komend jaar 4 jaar wordt, is het

aan te raden om hem/haar reeds aan te melden op onze school. Dit helpt mij om

een goede planning te maken voor volgend

schooljaar. Hartelijk dank.

Dreumesclub

Iedere dinsdag draait op onze school de zogenaamde dreumesclub van 09.15 tot

11.15 uur (muv de vakanties). De dreumesclub wordt al aardig bezocht maar er is

nog plek voor u of uw kennissen. De Dreumesclub is een open ochtend voor ouders

met hun kind van 0-4 jaar, maar ook voor opa/oma's en hun kleinkind. Voor een

praatje, een kopje koffie en ondertussen spelen de kinderen bent u welkom.  Het is

een gezellige ochtend.

Voor meer info kunt u bellen met Muzerij: 06-82534493

Vakantierooster 2022-2023

Soort vakantie

herfstvakantie 24 okt. 2022 - 28 okt. 2022

kerstvakantie 26 dec. 2022 - 6 jan. 2023

voorjaarsvakantie 20 feb. 2023 - 24 feb. 2023

meivakantie 24 april. 2023 - 5 mei 2023

zomervakantie 17 jul. 2023 - 25 aug. 2023

Vrije dagen

● Goede vrijdag 7 april 2023

● Tweede Paasdag 10 april 2023

● Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)

● Hemelvaart 18 mei 2023

● Dag na Hemelvaart 19 mei 2023



● 2e Pinksterdag 29 mei 2023

● Centrale studiedag  Stichting Nuwelijn (leerlingen zijn vrij) 11 januari 2023

De school studiedagen worden later gepubliceerd.

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.

Van de leerlingenraad

De leerlingenraad heeft het idee gelanceerd om een groot insectenhotel te

plaatsen aan de voorkant van ons gebouw (het liefst in de vorm van ons logo). Nu

zoekt de leerlingenraad ouders die dit zouden willen bouwen, uiteraard samen met

de leerlingen. Ik ondersteun dit idee van harte en vraag ook u om uw medewerking.

Mocht u willen helpen, het idee willen uitwerken, dan kunt u zich opgeven via de

mail: c.diepstraten@nuwelijn.nl Hartelijk dank, mede namens de leerlingenraad.

mailto:c.diepstraten@nuwelijn.nl


Ridderfeest

We kijken terug op enorm geslaagd ridderfeest van afgelopen vrijdag. Het was echt

spectaculair. Vanaf deze plaats wil ik graag alle hulpouders bedanken voor hun

inzet en betrokkenheid.

Zomerkamp (extern nieuws)

Zomerkampen Breda organiseert in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke

kampweken in de eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof te Tilburg.

● Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
● Beschikbare plekken: week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3

voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22)
● Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
● Beschikbare plekken: week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22

t/m 12-8-22)
● Jongerenkamp: voor jongeren van 12 tot 16 jaar. (Middelbare school)
● Beschikbare plekken: VOL.

Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleinere beurs en
voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze website www.zomerkampenbreda.nl

http://www.zomerkampenbreda.nl/


Belangrijke data

Maandag 25 april: Start meivakantie

Maandag 9 mei: Weer naar school

Woensdag 11 mei: Start kamp groep 8

Woensdag 11 mei: Uiterlijk strookje inleveren avondvierdaagse

Vrijdag 13 mei: Groep 8 weer terug op school

Dinsdag 17 mei: VIP ochtend voor peuters O-diekids (very important peuters)

We wensen u een fijne en zonnige meivakantie toe en de volgende nieuwsbrief

verschijnt op vrijdag 13  mei a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


