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Week 18, 19, 20 ‘Judo op school’ voor de groepen 3a en 3b 

4 mei  Dodenherdenking. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om de 

kranslegging bij het Joodse monument  bij te wonen en de stille tocht 

mee te lopen. Verplicht voor groep 7. 

5 mei Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij 

9 mei Luizencontrole groep 1/2D de Konijnen 

10 mei Luizencontrole groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 6b en 8a 

12 mei Luizencontrole groepen 5a en 5b.  

15 mei  Heemtuin Muntendam groep 3 13.15 uur 

23 mei Schoolreis 3a en 3b 

24 mei  Schoolreis groep 1/2 Sprookjeshof van 08.30-15.00  

22 t/m 24 mei Schoolkamp groep 8 

25 en 26 mei Hemelvaartvakantie, alle kinderen vrij 

 

  

Nieuws van de directie 

Vandaag is het dodenherdenking. Een dag waarbij we met zijn allen stil staan bij alle 

slachtoffers die gevallen zijn in de diverse oorlogen. Toen ik vanochtend naar school reed, 

moest ik vooral ook denken aan Sham en Naya, twee leerlingen bij ons op school die voor 

de oorlog in Syrië gevlucht zijn. Zo jong als ze zijn, weten zij wat oorlog is en wat het is om in 

oorlog te moeten leven en wonen. 

Zelf ben ik nu 51 en heb ik deze verschrikkingen gelukkig nooit aan den lijve hoeven te 

ondervinden. Ik ken het van de verhalen van mijn ouders, die de oorlog zelf wel bewust 

hebben meegemaakt.  

Als school vinden we het belangrijk dat we de verhalen blijven vertellen en kinderen op 

deze manier ook meer bewust maken van de rijkdom die we hebben, dat wij hier in een vrij 

land wonen. 

Inloop in plaats van pleinwacht 

Tot de Pinkstervakantie proberen we uit wat het effect is van inloop in plaats van 

pleinwacht. Dit houdt in dat de kinderen vanaf 8.20 naar binnen kunnen in de school, waar 

de leerkracht dan in de klas is. Er is geen pleinwacht meer. Kinderen komen op deze 

manier druppelsgewijs de school binnen en gaan dan naar hun eigen groep. Op deze 

manier liggen er geen iPads onbeheerd. Kinderen uit de bovenbouw bepalen op de 

hoofdlocatie zelf of ze naar binnen gaan of buiten blijven. Op de Bekkersstee, waar de 

kinderen over het algemeen ook niet zelfstandig naar school komen is dat anders. Daar 

gaat de deur om 8.20 open en wordt er gebeld. De bedoeling is dat kinderen dan 

allemaal naar binnengaan. Op deze manier hebben de kinderen ook de ruimte om even 

hun verhaal, waar ze soms vol van zijn, voor schooltijd al aan hun leerkracht te vertellen. 

http://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/
mailto:mgrbekkersschool@primenius.nl


Hierdoor is er dus meer aandacht voor de leerlingen en hebben wij als leerkrachten beter 

in de gaten hoe een ieder binnenkomt. 

Wilt u er wel voor zorgen dat de kinderen niet veel te vroeg naar school komen?  

 

 

Nieuws van het team 

Koningsspelen 

Het is alweer 2 weken geleden dat de Koningsspelen plaatsvond op de voetbalvelden van 

1894. Het was een zeer geslaagde en vooral sportieve dag. Alle kinderen deden 

ontzettend goed en leuk mee.  

Via deze weg willen wij alle hulpouders bedanken voor de inzet! Zonder jullie was het zeker 

niet gelukt om er een geslaagde dag van te maken. Nogmaals BEDANKT!!!! 

Via onderstaande link komt u op de website van school en ziet u alle foto’s van deze dag 

https://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/media/koningsspelen-2017 

 

Namens de Koningsspelen Commissie, 

Meester Freddy, juf Rianne, juf Lotte en juf Karin.  

 

Luizencontrole 

Zoals u in de agenda kunt lezen, is er volgende week weer een luizencontrole . Ik heb nog 

niet van alle groepen een datum door gekregen. Zodra ik deze datum weet, zal ik u op de 

hoogte brengen.  

Wilt u de dag dat uw kind gecontroleerd wordt op luizen, rekening houden met de 

kapsels? Dus geen ingewikkelde vlechtjes en/of gel in het haar. Alvast bedankt! 

 

Namens het LOT 

Karin Stiekema, LOT coördinator.  

 

 

Nieuws uit de groepen 

Kleuters 

Schoolreis: 

Op 24 mei gaan de kleuters op schoolreis naar Sprookjeshof in Zuidlaren. Om deze dag in 

goede banen te laten verlopen hebben wij hulp nodig.  

Lijkt het u leuk om een groepje kinderen te begeleiden dan kunt u zich opgeven via de 

mail van de groepsleerkracht.  

Groep 1/2a (muizen):  manon.koolhof@primenius.nl 

Groep 1/2b (apen):     Carla.nigten@primenius.nl 

Groep 1/2c (beren):     Miranda.hadders@primenius.nl 

Groep 1/2d (konijnen): Roeline.vanderwal@primenius.nl 

Groep 1e (paarden):    Rolien.kamphuis@primenius.nl 

 

U dient zich op te geven uiterlijk 11 mei.  U hoort aan het einde van de week van de 

leerkracht of u bent uitgeloot om mee te gaan.   

Als u mee gaat op schoolreis dat verwachten wij u woensdagmiddag 17 mei van 13.30-

14.00 voor een voorlichtingsbijeenkomst over de dag zelf.  

Wij kijken uit naar een plezierige dag! 
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Bekkersstee 

De inloop: 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij deze week gestart zijn met de inloop. 

Dit betekent dat de deur van de school om 8.20 uur open gaat. Zodra de deur open gaat 

gaan de kinderen naar de klas waar de leerkracht aanwezig is. Er is geen toezicht op het 

plein. Hetzelfde geldt voor de inloop van 13.05 tot 13.15 uur. Wilt u er rekening mee houden 

dat uw zoon of dochter niet te vroeg naar school komt?  

 
Schoolfoto's 

De schoolfoto's zijn klaar en uw zoon of dochter heeft vandaan de inlogfolder van 

Riafragma mee naar huis gekregen. Op deze flyer  wordt uitgelegd hoe u de portret- en 

groepsfoto's kunt nabestellen. Op de bestelsite kunt u eventueel zelf de foto nog 

bewerken, mocht u een uitsnede willen maken van alleen het borstportret dan is dat ook 

mogelijk. 

 

 

 

Overig nieuws 

 



 

Spectaculaire afsluiting  kinderdisco Wijkvereniging Sorghvliet   

Vrijdag 12 mei organiseert de wijkvereniging Sorghvliet een spectaculaire disco voor alle 

kids van Veendam en omstreken vanaf 7 jaar in Zalenverhuur Sorghvliet. De laatste disco 

voor de zomervakantie is de klapper van 

het seizoen. Er is namelijk de zeer populaire 

Beachparty. Dit keer wordt het wel heel 

bijzonder, want de kids krijgen en 

spettereden te zien van DivergentDC van 

Quantumfit. Het beloofd een warme 

zomerse avond te worden. De beachparty 

is het jaarlijkse evenement waar je bij moet 

zijn!  Neem zoveel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes mee naar de Beachparty en 

het optreden van DivergentDC.  

Elke kinderdisco lopen er rond de twintig 

vrijwilligers rond om alles in goede banen 

te leiden. Ook deze keer worden er foto’s 

genomen die de kids dan terug kunnen 

zien op Facebook. 

De deuren gaan open om 19:00 uur en zal 

duren tot 21:30 uur. 

Dit is de laatste kinderdisco voor de 

zomervakantie. In juli en augustus is er 

geen disco, maar in september kunnen de 

beentjes weer van de vloer. In september 

is er nog een special verrassing voor alle 

kids i.v.m. het 50 jarig bestaan van de 

wijkvereniging.  Elke keer probeert de 

wijkvereniging de kids een leuke avond te 

bezorgen. Dit doen ze door regelmatig 

thema-disco’s en dansgroepen uit te nodigen. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden: kom 

langs op de laatste disco voor de zomervakantie en ga uit je dak. 

 

 

 


