
 

                                                                                                                     

Nieuwsbrief 33 

18-05-2017 

Pr. Bernhardlaan 87                   Website Mgr. Bekkersschool  

9641 LT  Veendam                            mgrbekkersschool@primenius.nl 

0598-615375 

 

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 

 

Personele ontwikkelingen 

Het komend schooljaar krijgen we te maken met een aantal wijzigingen in ons team. 

Juf Erna heeft namelijk aangegeven dat ze voor het komend schooljaar graag een nieuwe 

uitdaging aan wil gaan. Voor haar is een plek gevonden op haar voorkeursschool, namelijk 

de Jenaplan school Willibrordus in Oude Pekela. Wij zullen haar als team echt gaan missen, 

maar gunnen haar de volgende stap in haar carrière. 

Voor haar komt Meester Jeroen de Roo terug die nu het zwangerschapsverlof van juf 

Miriam invult. 

 

Juf Ronel gaat vanaf volgende week met zwangerschapsverlof. Tot aan de grote vakantie 

zal juf Christel haar vervangen en voor na de zomervakantie zijn we nog met een invulling 

bezig.  

 

Er komen ook 2 nieuwe mensen in ons team: Judith van Goor en Marrit Dijk. Beiden zijn 

ervaren leerkrachten in de bovenbouw die via vrijwillige mobiliteit een overstap naar onze 

school gaan maken in het nieuwe schooljaar.  

 

We zijn de laatste gaatjes nog aan het invullen en hopen op zeer korte termijn de hele 

formatie voor volgend schooljaar aan u te kunnen presenteren. 
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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 konijnengroep wordt verdeeld over 2 bussen: De ene helft zit bij de muizengroep in de 

bus en de andere helft bij de berengroep. In de grote bus zit de Apengroep samen met de 

Paardengroep. Op de bussen kunt u de indeling zien van de groepen. 

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 

Groep 3 

Schoolreisje Plopsaland 

Dinsdag 23 mei gaan de groepen 3 naar Plopsaland! De kinderen worden om 08.30 uur op 

school verwacht en om 08.45 uur vertrekken wij richting Plopsaland Coevorden. Wij komen 

rond 15.30 uur weer terug op school. Op deze dag hoeven de kinderen geen eten en 

drinken mee. We gaan er samen een geweldige dag van maken! 

 

 

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 

 

LET OP: in de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat opgave ook mogelijk is op vrijdag 26 

mei, maar dit is niet mogelijk, aangezien dit een margedag is. 

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 woensdag 31 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   

 


