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Kamp groep 8

Woensdag heeft het team het kamp van groep 8 in Westelbeers bezocht. Ik kan u

zeggen dat de sfeer prima is en iedereen heel veel plezier heeft. Als deze

nieuwsbrief verschijnt zijn de kinderen weer (bijna) terug in Rijen. Vanaf deze

plaats wil ik graag de begeleiders van harte danken voor hun inzet.

groetjes uit Westelbeers………………….

Gemeentelijke sportdag groepen 5-8

Donderdag 19 mei a.s. staat de jaarlijkse gemeentelijke sportdag voor de groepen

5 ™ 8  op de kalender.

Dit jaar heeft de organisatie er voor gekozen om deze sportdag te houden op het

Sweensplein in Rijen (was ook zo in corona tijd). De schooltijden blijven gelijk, we

vertrekken vanaf school en alle kinderen eten op het Sweensplein, dus

lunchpakket/drinken meenemen.

Of en hoeveel er hulpouders nodig zijn hoort u van de leerkracht via Parro. Ook de

overige informatie volgt zsm in Parro. Ik weet dat de info laat is, maar we zijn

afhankelijk van de organisatie.



Open podium

Nu de deuren van de school weer open kunnen, willen we dit schooljaar ook nog

een open podium organiseren en wel op donderdag 23 juni om 11.15 tot 11.45 uur.

Vanaf 11.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

Kinderen zullen vanaf het podium iets opvoeren, een lied, een gedicht of een

toneelstukje………………………We hopen dat ook u aanwezig kunt zijn. Ook de peuters

doen mee (vandaar op deze dag).

Inloop halfuurtje groepen 1 ™ 4

Vanaf komende week, 18 mei, willen we u, als ouders van een leerling in groep 1

t/m 4 , elke woensdagochtend de gelegenheid geven even samen met uw kind in de

klas te zijn.

Op deze manier kunt u zien waar we mee bezig zijn. De inloop duurt van 8:25 tot

9:00 uur.

Tijdens de inloop zijn de leerkrachten bezig met de leerlingen, het is dus niet de

bedoeling dat ouders en leerkracht met elkaar in gesprek gaan. Mocht u een

gesprek willen, dan maken we daar graag met u een afspraak voor.

Fijn dat het weer kan!

Kijkje in de klas

Ook in de groepen 5 ™ 8 bent u een keer van harte welkom om te komen kijken

onder lestijd. Mylène en Babs zullen u hierover op korte termijn informeren en u

vervolgens ook uitnodigen

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.



Vakantierooster 2022-2023 (herhaling)

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.

Atletiektoernooi Groep 3 en 4

Zit jij in groep 3 of 4 en wil jij ook graag meedoen aan een scholentoernooi in de

gemeente Gilze en Rijen? Dan is het atletiektoernooi misschien wel iets voor jou!

Het toernooi zal plaatsvinden op woensdag 1 juni van 13.00 – 17.00 uur bij

Atletiekvereniging Spiridon in Rijen (Vijf Eiken 6, 5121 RG Rijen). Vind jij het ook

leuk om te sprinten, verspringen, kogelstoten en speerwerpen? Schrijf je dan

uiterlijk 25 mei in door via de volgende link (of via de QR code) een aantal

gegevens in te vullen: https://forms.gle/hmLk6xWfsLiYCBuEA

Meteen na de inschrijving zal er een bevestiging van het invullen van het formulier

worden gestuurd. Na afloop van de inschrijfperiode volgt de nadere informatie.

Let op! Wil je twee kinderen inschrijven, vul dan twee keer het formulier in.

Alle belangrijke informatie nog even op een rij:

https://forms.gle/hmLk6xWfsLiYCBuEA


Datum: Woensdag 1 juni

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Voor: Groep 3 en 4

Locatie: AV Spiridon Rijen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ralf Huijbregts

(ralf-sportabg@outlook.com).

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 (herhaling)

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


Belangrijke data

Vrijdag 13 mei: Groep 8 weer terug op school

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

Woensdag 18 mei: Start inloop halfuurtje groepen 1-4 (8.30 uur)

Donderdag 19 mei: Sportdag gemeente op Sweensplein

Donderdag 26 mei: Hemelvaart vrije dag

Vrijdag 27 mei: Vrije dag

We wensen u een fijne en zonnige weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt

op maandag 30 mei a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten,

directeur


