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

12 mei Container voor oud papier staat bij school  

12 mei Luizencontrole groepen 5a en 5b.  

15 mei  Heemtuin Muntendam groep 3 13.15 uur 

17 mei  Meesters- en juffendag groep 1 t/m 8 

18 mei Groep 8 op bezoek bij het voormalig kampterrein Westerbork 

23 mei Schoolreis 3a en 3b 

24 mei  Schoolreis groep 1/2 Sprookjeshof van 08.30-14.30 

22 t/m 24 mei Schoolkamp groep 8 

25 en 26 mei Hemelvaartvakantie, alle kinderen vrij 

1 juni  Schoolreisje groepen 6 

5 t/m 9 juni  Pinkstervakantie 

12 t/m 14 juni Schoolkamp groep 7a 

14 t/m 16 juni Schoolkamp groep 7b 

16 juni  Container voor oud papier staat bij school 

26 juni Schoonmaakavond  

27 juni Schoolreisje groepen 4 en 5 Drouwenerzand 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Wijziging schooltijden 

Afgelopen maandag heeft de MR ingestemd met de wijziging van de schooltijden. 

Volgend schooljaar krijgt groep 1 vanaf het begin van het schooljaar ook les op de 

vrijdagochtend en zijn ze dus niet meer vrij.  

De schooltijden zijn dan als volgt 

Voor de groepen 1 t/m 8 

Maandag 8.30 - 12.00 13.15 - 15.15 

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15 

Woensdag 8.30 – 12.30  

Donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15 

Vrijdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15*  

* geldt alleen voor de 

groepen 5 t/m 8 

 

Per 1 januari gaan alle groepen alle dagen van 8.30 – 14.00 uur naar school. De kinderen 

blijven dan verplicht over op school en lunchen samen met de leerkracht in hun eigen 

groep. Er voor of er na wordt dan nog even buiten gespeeld. 

 

De komende periode zullen we dit ook zoveel mogelijk met de externe partijen zoals de 

sportverenigingen e.d. communiceren in de hoopt dat ze hier rekening mee willen en 

kunnen houden.   

 

http://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/
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Vakantierooster 2017-2018 

 

Het vakantie rooster voor komend schooljaar is ook vastgesteld. Ook dit jaar zullen er in 

Veendam rondom de meivakantie verschillende vakanties zijn op de diverse scholen. 

Landelijk is er namelijk een vastgestelde week (27 april t/m 6 mei), maar daarom heen 

worden vaak nog margedagen ingevuld. Dit zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn, maar 

het personeel niet.  

In overleg met de oudergeleding van de MR hebben wij besloten om de lange periode 

van de Meivakantie t/m de Zomervakantie te doorbreken met een vakantieweek in juni. 

Mocht u kinderen op meerdere scholen hebben in Veendam dan zal deze week 

vermoedelijk afwijken van wat de andere scholen doen. 

 

 

Start schooljaar 4 September 2017 

Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 24 februari  2018 t/m 4 maart 2018 

Goede Vrijdag/Pasen 30 maart 2018 t/m 2 april 2018 

Meivakantie/Koningsdag 27 april 2018 t/m 6 mei 2018 

Hemelvaart 10 en 11 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Extra vakantie ivm lengte 

schooljaar 

9 juni 2018 t/m 17 juni 2018 

Laatste schooldag 20 juli 2018 

 

Nieuws van het team 

Meesters- en juffendag 

Woensdag 17 mei vieren alle juffen en meesters hun verjaardag!! 

Om 8.30 uur begint het feest door, op beide locaties, te zingen voor de jarigen. De ouders 

mogen natuurlijk ook komen meezingen. 

Alle leerlingen zijn van harte uitgenodigd op het feestje te komen. Jullie krijgen iets lekkers, 

drinken én patatjes.  

Om 12.30 uur is het feestje van ons allen afgelopen. 

Als de kleuters het leuk vinden, mogen ze deze dag verkleed op school komen. 

 

Nieuws uit de groepen 

Kleuters 

Schoolreis 

24 mei is het zover! We gaan op schoolreis naar 

Sprookjeshof in Zuidlaren. De kinderen worden deze dag 

om 08.30 in de klas verwacht. U kunt de kinderen buiten 

uitzwaaien. De kinderen lopen met de juf en de 

begeleiders mee in de rij naar de bus. Om 08.45 vertrekken we naar Sprookjeshof.  

De kinderen hoeven deze dag geen tas met eten en drinken mee te nemen, daar wordt 

voor gezorgd.  

Als uw zoon of dochter door allergieën o.i.d. iets mee moet, dan graag aan de 

groepsleerkracht meegeven.  

We zijn deze dag om 14.30 terug op school. De kinderen kunnen dan bij de bus opgehaald 

worden.  

We hopen op een gezellige dag vol met plezier!  



 

Bekkersstee 

Gevonden voorwerpen 

Op de Bekkersstee zijn heel veel gevonden voorwerpen 

die er al lange tijd liggen. Ze zijn al bij de kinderen onder 

de aandacht gebracht. Bij deze ook nog even bij u als 

ouders. Over twee weken gaan alle gevonden 

voorwerpen die er dan nog liggen  naar een goed doel 

toe. 

 

 

Gezocht bankje 

De groepen 4 zijn op zoek naar een bankje. Wie heeft er toevallig een bankje over? 

 

Schoolreisje groepen 6 

De groepen 6 gaan op donderdag 1 juni op schoolreis naar attractiepark Hellendoorn. 

We gaan hier met de bus heen. Informatie over de vertrek- en aankomsttijd en over wat 

de kinderen allemaal mee moeten nemen, volgt nog. Wij hebben er in ieder geval nu al 

heel erg veel zin in. We hebben voor die dag al genoeg hulpouders.  

 

 

 

Overig nieuws 

AVONDVIERDAAGSE 2017 
Dit jaar zal onze school voor de 40e keer meedoen aan de avondvierdaagse in Veendam.  

Deze vindt plaats van 19 juni t/m 23 juni. 

Groep 3 en 4 wandelt 4 x 5 km, Groep 5 t/m 8 mag kiezen of ze 4 x 5 of 4 x 10 km willen 

wandelen. 

Onderaan het strookje graag duidelijk vermelden ! 

Wij lopen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De starttijden en 

routebeschrijvingen ontvangt u na inschrijving via de mail. 

Het verzamel-, vertrek- en eindpunt is de Parkstadhal.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 

Bij deelname aan 1 avond kan er gelopen worden voor een dagspeld à € 3,50. 

 

Per 4 kinderen loopt ca. 1 ouder mee als begeleiding. U kunt zich daar voor opgeven.  

Mochten er meer dan het gewenste aantal ouders zich opgeven, dan maken we een 

indeling per avond en is het mogelijk dat u niet iedere, door u opgegeven avond 

meeloopt. 

Ouders kunnen via school niet meelopen voor een medaille of dagspeld. 

De kleutergroepen lopen niet via school. 

 

Kinderen en ouders (begeleiding), die met de school aan dit evenement willen 

deelnemen, worden verzocht onderstaand strookje compleet ingevuld samen met het 

inschrijfgeld in te leveren op: 

 

Woensdag 24 mei  tussen 8.15 uur en 8.45 uur of tussen 12.15 uur en 12.45 uur 

Woensdag 31 mei tussen 8.15 uur en 8.45 uur of tussen 12.15 uur en 12.45 uur 

Vrijdag 26 mei  tussen 8.15 uur en 8.45 uur  

 

Er zullen op beide locaties OV-leden aanwezig zijn om de briefjes en het geld in ontvangst 

te nemen. 

Aanmelden kan dus ook enkel en alleen op deze dagen met een compleet en duidelijk 



ingevuld briefje én met inlevering van het inschrijfgeld. Wanneer het briefje niet volledig is 

ingevuld of wanneer er geen geld wordt betaald, kunnen we de aanmelding niet 

accepteren. Wij zullen een bevestiging van aanmelden versturen via de mail, zodat u 

zeker weet dat de aanmelding is gelukt. (Heeft u geen bevestiging gehad via de mail is er 

dus ook geen aanmelding). 

 

Na vrijdag 26 mei is het NIET meer mogelijk om uw kind aan te melden. (we maken hierop 

ook geen uitzonderingen) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Kind …………………………………..uit groep …… 

loopt …………………………………….mee (ma. / di. / do. / vr. / alle avonden*) 

Ik loop mee met de …….km (5 km / 10 km *) 

 

Medaille nr.:    …....… à € 5,00 /   dagspeld à € 3,50. 

 

Ouder van …………………….uit groep …….. 

Wil graag meelopen op…………………………. ( ma. / di.  / do. / vr. / alle avonden*) 

 

Ouder van………………………………….uit groep …….. 

Telefoonnummer:…………………….. 

Wil graag meehelpen met koffie en ranja schenken op ……… (ma. / di.  / do. / vr. / alle 

avonden*) 

  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Annette Mc Tigue,  

tel nr 06-24333935  

 

 

 


