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Even voorstellen

Zoals ik u in de vorige brief heb geschreven zal de BVM komend jaar geleid worden

door een projectdirecteur. Zij stelt zich graag in onderstaand stukje aan u voor:

Beste ouders/verzorgers,

Met veel plezier kom ik komend schooljaar het team van BVM versterken. Een

aantal jaar geleden ben ik ook al even bij de BVM betrokken geweest dus wellicht

kent u mij daar nog van. En anders hoop ik heel snel met iedereen kennis te

kunnen maken.

Zelf woon ik in Baarle Nassau, ben getrouwd met Gerwin en samen hebben we 6

kinderen opgevoed, die inmiddels allemaal zelfstandig zijn en hun eigen woonplek

hebben. Ik ben dol op dieren en de gelukkige verzorger van twee honden, een kat

en 3 paarden plus een veulen.

Ik ben zelfstandig ondernemer zoals dat zo mooi heet. Sinds 2008 ben ik

interim-directeur en in de loop der jaren ben ik me ook steeds meer gaan

toeleggen op coaching. Daarnaast geef ik les aan de schoolleidersopleiding van de

Avans + in Breda. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te schilderen en volg ik een

Masteropleiding Toegepaste Psychologie.

Het komende jaar hoop ik met iedereen te mogen werken aan nog beter onderwijs

op de BVM.

Graag tot binnenkort!

Vriendelijke groet,

Lonneke Bindels

Vertrek

Zoals u weet, is Harma sinds november met ziekteverlof gegaan. Op dit moment is

zij aan het re-integreren op collega school St Jozef in Rijen. Tijdens deze

re-integratie heeft Harma besloten om andere keuzes te maken en per 1 augustus

a.s. de BVM te verlaten. Met elkaar kijken we welke plek het beste past bij Harma.



Ik vind het jammer maar respecteer het uiteraard volledig. Vanaf deze plaats wil ik

Harma enorm bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren. Op een later

moment zal Harma afscheid nemen van “haar” kleuters en de collega’s.

Ondanks bovenstaand bericht ben ik echter verheugd u te kunnen melden dat

Harma in groep 1-2 voorlopig opgevolgd wordt door Marijke, die nu reeds ook de

vervanging doet, want ook u heeft waarschijnlijk gelezen dat zo’n 60% van de

basisscholen geen personeel kan vinden. De BVM zoekt nu nog voor één dag een

leerkracht, die het studieverlof van Mylène kan invullen.

De groepsverdeling voor komend jaar is dan ook alsvolgt:

Groep 1-2: Marijke en Enny

Groep 3-4: Peggy

Groep 5-6: Mylène en vacature voor 1 dag

Groep 7-8: Babs

De overige zaken zal ik u later mededelen.

insectenhotel

Een wens van de leerlingenraad gaat eindelijk in vervulling. We gaan een

insectenhotel bouwen. Maandag 20 juni krijgen alle kinderen een les over het wat

en waarom van een insectenhotel. Op maandag 11 juli gaan we bouwen en het

insectenhotel bouwen. Om 15.30 uur, op 11 juli, is dan de opening van het

insectenhotel. Hierbij bent u alvast uitgenodigd.

Het project staat onder leiding van De Nieuwkomers en cultuurplaats Rijen.

Hulpouders worden gevraagd via de groepsleerkracht.



Inloop

De eerste week van de inloop is voorbij. Er waren wat onduidelijkheden, maar

vandaag liep het erg goed. 10 minuten voor schooltijd (ochtend) gaat de zoemer en

kunnen alle kinderen naar binnen. De tweede zoemer gaat om half negen. De

kinderen moeten bij de tweede zoemer op hun plaats zitten, zodat de lessen

kunnen starten. Op deze manier zal de overgang van huis naar school nog soepeler

verlopen.

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).

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.

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.



Avondvierdaagse

De afgelopen dagen hebben ook onze leerlingen meegelopen met de

avondvierdaagse in Rijen. Het was weer een gezellige gebeurtenis. Allemaal

gefeliciteerd met het behalen van je medaille.

Volgend jaar weer?

Zindelijk worden



Er zijn vele oud-leerlingen die deze week geslaagd zijn voor het voortgezet

onderwijs. De BVM feliciteert alle oud-leerlingen en wenst ze veel succes met

de vervolgstap.

Belangrijke data

- 15 juni: ouderavond groepen 3 ™ 6 Ik-Wij training om 19.30 uur

- 20 juni: les insectenhotel

- 23 juni: open podium

- 11 juli: opening insectenhotel om 15.30 uur

-

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

op vrijdag 24 juni a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


