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Beste ouders/verzorgers,

Maandag starten we met het nieuwe schooljaar. Vanaf 8.20 uur zijn ouders en

kinderen van harte welkom op het schoolplein. Alleen voor deze ochtend gebruiken

we de ingang van de Catsstraat. Waarom? Dat is nog een verrassing.

Nog even ter opfrissing het team van de BVM voor dit schooljaar:

Het schoolteam 2022-2023

De samenstelling van ons team voor komend jaar is:

Groep 1-2: Marijke Hartman en Enny Wentink

Groep 3-4: Peggy Kerremans

Groep 5-6: Mylène Broere en Astrid Krijbolder

Groep 7-8: Babs Roovers

Intern begeleider: Dorenda de Haan - van Liempd

Muziek vakdocent: Paul van Hese

Gym vakdocent: Stan, Roel en Paul (op woensdag)

Onderwijsassistent: Linda van Gerven

Onderwijsassistent: Sophie Kerstens

Conciërge: Daniel van Dongen

Administratie: Annie Mulder

Vrijwilligster: Cristel Ruumpol

Directeur: Lonneke Bindels

Informatieavond

20 September is er een informatieavond. U krijgt dan informatie over hoe er in de

klas van uw kind wordt geleerd en gewerkt.

18.30-19.00 groepen  1 en 2

19.00-19.30 groepen 3 en 4

19.30-20.00 groepen 7 en 8

20.00-20.30 groepen 5 en 6



Overblijven

Indien uw kind overblijft, dient u ervoor te zorgen dat er voldoende saldo is. Als er

bij de start van een nieuwe maand onvoldoende saldo is, dan kan de school uw kind

weigeren bij het overblijven totdat eventuele achterstallige rekeningen zijn

voldaan en er voldoende saldo is. Helaas gebeurt het te vaak dat er niet of niet

tijdig wordt betaald, waardoor wij moeten overgaan tot deze regeling.

Kennismaken nieuwe directeur en Intern Begeleider

Zoals u heeft gezien heeft de BVM een nieuwe directeur en Intern Begeleider dit

schooljaar. U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een

kennismaking op maandagochtend 5 september tussen 8.30 uur en 9.00 uur, nadat u

uw kind in de klas heeft gebracht.

Gym

Elke woensdag is er gym. De groepen 3 tot en met 8 gaan met de bus naar Den

Butter. Uw kind heeft dan zijn/haar gymspullen nodig.

De kleuters gymmen op school.

Nieuwe collega

Hoi! Mijn naam is Astrid Krijbolder en op maandag sta ik voor groep 5/6. Ik ben 35

jaar, getrouwd en mama van drie kinderen. De afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam

geweest op een basisschool in Tilburg-Noord. In mijn vrije tijd werk ik graag in mijn

moestuin en met mijn bijenkast. Je maakt me altijd blij met een goed boek en een

kopje koffie. Ik zie jullie kinderen maandag met veel plezier tegemoet.



Namens BVM

Lonneke Bindels

Directeur

l.bindels@bvmierlo.nl




