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11 juli rapportgesprekken 

12 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 7b en 8 

14 juli Container voor oud papier staat bij de school (laatste keer dit 

schooljaar) 

17 juli 9.00 slotviering, Paardenweide, Konijnen, Beren en de a-groepen 

10.00 slotviering, Apen, Muizen, b-groepen  

Eindmusical groep 8 

19 juli Pleinfeest 

20 juli 10.30 uur Uitzwaaien groep 8 

21 juli Margemiddag, alle groepen zijn ’s middags vrij 

 

  

Nieuws van de directie 

 

De laatste loodjes 

"De laatste loodjes wegen zwaar",  zegt het spreekwoord. We merken dit als team ook, 

zowel bij onszelf als bij de kinderen. Het is een lang schooljaar en we hebben nog geluk dat 

het niet dagelijks rond de 30 graden is. Laten ze de warmte maar bewaren voor de 

vakantie, dan hebben we er allemaal veel meer aan en kunnen we allemaal onze accu 

weer opladen. 

 

Over accu gesproken... Energie! Deze laatste weken werken we in de groepen met het 

thema energie. Jullie kinderen hebben vast al vol enthousiasme over de workshops en 

proefjes gesproken. Ze leren, groepsdoorbrekend, van alles over alle types energie.  

En als je dan kijkt hoeveel energie die kinderen ons weer geven, dan komt het helemaal 

goed. 

 

 

 

Nieuws van het team 

Pleinfeest 

Ouderhulp 

Om het pleinfeest mogelijk te maken hebben we hulp nodig van ouders/verzorgers. Ook 

voor een gedeelte van de middag/avond is uw hulp zeer welkom! Helpt u ons dit jaar om 

de kinderen een onvergetelijk einde van het schooljaar te bezorgen? Aanmelden als 

vrijwilliger kan door een e-mail (onderwerp: aanmelden vrijwilliger pleinfeest) te sturen naar 

juf Karin. Geef hierbij aan welke tijd* u wilt komen helpen.  

E -mail juf Karin: karin.stiekema@primenius.nl. Namens de kinderen alvast bedankt! 

 
* Ik kom helpen van 16.30u – 19.30u / van 16.30u – 18.00u / 18.00u – 19.30u 

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


  

Helaas is aanmelden voor ‘Bekkers got talent’ niet meer mogelijk. De lijst is vol!  

 

Feestelijke groeten, 

Commissie pleinfeest 

 

Statafels 

 

Wij zijn voor ons pleinfeest opzoek naar statafels. Wie heeft er statafels in zijn bezit die wij 

tijdens het pleinfeest mogen lenen?  

U kunt deze inleveren op de hoofdlocatie. Graag voorzien van naam. 

Alvast bedankt! 

 

Commissie pleinfeest 

 

 
 

 

 

Nieuws van de groepen 

 

Overig Nieuws 

 


