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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 

24 juli t/m 1 sept. Zomervakantie 

4 september 1e schooldag schooljaar 2017-2018 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Verkeer 

Afgelopen maandag was er een avond voor buurtbewoners van de Schoolstraat om 

samen met de school en de gemeente te onderzoeken wat we kunnen doen om de 

verkeerschaos en daardoor de onveiligheid van de Schoolstraat te verbeteren. De 

gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om verbeteringen aan te brengen, maar 

sommige verbeteringen die voorgesteld werden, waren echt nadelig voor de bewoners. 

 

We hebben allemaal dezelfde doelstelling: namelijk kinderen veilig aan het verkeer te 

kunnen laten deelnemen om zelfstandig naar school te kunnen gaan vanaf groep 5/6. 

 

Al jaren constateren we dat het ons niet lukt om de schoolafspraak: "Niet parkeren in de 

Schoolstraat" te handhaven. Met andere woorden de problematiek veroorzaken onze 

eigen ouders van de school en de buurtbewoners zouden daarvoor gestraft worden 

omdat zij met de maatregelen dan niet meer voor hun huis kunnen parkeren. 

 

Het voorstel dat nu gedaan is en wat we als experiment gaan uit proberen is de volgende: 

Het hek aan de kant van de Schoolstraat zal vanaf volgend schooljaar dicht blijven. 

Leerlingen en ouders komen dan dus via de ingang aan de Prins Bernhardlaan het 

kleuterplein op.  We zullen met de leerlingen bespreken dat ze het beste op de kruispunten 

kunnen afstappen, met de fiets in de hand over de stoep het plein op. 

 

Daarnaast constateren we dat de "smok en vot" zone voor de school niet gebruikt wordt 

waar deze voor bedoeld is, namelijk voor afzetten en oppikken van kinderen. Er wordt nu 

veelvuldig door de kleuterouders geparkeerd waardoor er voor het afzetten en oppikken 

geen ruimte is en ouders de straat blokkeren om hun kind af te zetten. Ik zal de wijkagent 

vragen hier op toe te zien en te gaan handhaven middels boetes.  

 

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


Nogmaals wil ik u verzoeken om de ruimte om de school iets breder te zien dan alleen de 

wegen waar de school aan ligt. Binnen de ruimte om de school is namelijk genoeg 

parkeerruimte, mits u bereid bent iets verder te lopen. Voor de kinderen is dit alleen maar 

goed, want zo leren ze meer van het verkeer dan wanneer ze op de achterbank zitten. 

 

Graag deze afspraken ook delen met eventueel andere verzorgers die de kinderen halen 

en brengen. 

 

We rekenen op uw begrip en medewerking in deze. 

 

Formatie 

 

Nog net voor het einde van het schooljaar heb ik nieuws over de laatste twee plekjes in 

onze formatie. 

 

Groep 4a 

Zo zal Meester Jasper de vervanging van het ziekteverlof van Juf Simone voortzetten. Juf 

Simone is nog niet zover dat ze weer kan gaan werken. Voor groep 4a komen dus Juf 

Marieke Hidding op de ma t/m wo werken en op de do/vr Meester Jasper. 

 

Groep 8a 

Na de vakantie duurt het nog even voor Juf Ronel terugkomt. Haar verlof zal vervangen 

worden door Marloes de Boer. Marloes werkt op dit moment op een andere school van 

Primenius en zal volgend jaar gaan werken voor de invalpool van Primenius. Ze zal dus bij 

ziekte ingezet worden op alle scholen van ons bestuur. De eerste periode is ze echter op 

de donderdagen en vrijdagen ingepland bij ons op school en wordt ze samen met juf 

Judith van Goor de leerkracht van groep 8a.  

Vanaf 1 november zal juf Ronel weer terug zijn. 

 

 

 

Nieuws van het team 

Lieve kinderen en oud-leerlingen, bovenste-beste ouders,   

Na 13 jaar neem ik afscheid van de Bekkersschool……….moeilijk, maar ook juffen móeten 

blijven leren! (anders worden ze saai……)                                                                           

Dat ga ik op de jenaplanschool in Oude Pekela doen. 

Na alles wat ik van en door jullie heb mogen leren, is dit 

voor mij een logische stap in mijn ontwikkeling.  

Natúúrlijk ga ik jullie missen, dat doet pijn én is mooi, 

want dát betekent dat het gewoonweg al die jaren 

goed heeft gezeten tussen de Bekkers en Erna!  

Bedankt lieve mensen, voor de fijne samenwerking, het 

ga jullie goed!  

 

Hartelijke groet van (juf) Erna                                                                                                

en voor de leerlingen natuurlijk een warm ‘moi, tjeu, de ballen’😉  



Beste kinderen en ouders, 

Ook ik neem na zeven jaar afscheid van de Mgr. Bekkersschool. Ik ga de laatste jaren voor 

mijn pensioen aan de slag aan de Vredeveldschool in Assen.  

Afscheid nemen voelt dubbel; ik heb met heel veel plezier hier gewerkt. Dit los laten, voelt 

eigenlijk niet fijn. Maar van de andere kant krijg ik van een nieuwe start ook weer energie. 

En dat maakt dat, om in vakantie termen te blijven, het met een koffer vol fijne 

herinneringen goed reizen is. 

Iedereen bedankt voor de fijne 

samenwerking, Juf Carla. 

Beste leerlingen (toppers!) en ouders, 

Na 8 jaar Mgr. Bekkersschool is het ook voor 

mij tijd om ‘definitief’ afscheid te nemen van 

een geweldige school, een geweldige 

periode!  

De afgelopen jaren heb ik veel kinderen en 

ouders/verzorgers mogen leren kennen en 

hopelijk een positieve bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van ieder individu. 

Soms een aai over de bol, ‘de boks’, letterlijk stoeien, vele gesprekken, lessen 

weerbaarheid (anti-pesten) of hulp bij de moeilijke sommen of teksten. Ik heb dit altijd met 

veel plezier en energie gedaan en zal dit in mijn huidige baan binnen de jeugdhulp blijven 

voortzetten. 

Ik neem afscheid van een geweldige school, betrokken ouders,  enthousiaste en 

leergierige kinderen met ieder zijn/haar eigen talent en natuurlijk bevlogen collega’s die 

alle dagen voor de kinderen klaar staan!  

Iedereen bedankt voor de fijne jaren en tot ziens! Boks  meester Freddy 

We zijn alle drie op het pleinfeest aanwezig. Wilt u ons persoonlijk nog even gedag zeggen, 

dan is dat het moment. 

Pleinfeest 

Ouderhulp 

Bedankt voor alle aanmeldingen! Alle vrijwilligers die zich hebben opgegeven, krijgen een 

apart mailtje met daarin de taakverdeling. Kijk goed hoe laat en waar je verwacht wordt.  

“Bekkers got talent” 

 

De lijst is compleet en staat boordevol talenten! In de bijlage vinden jullie de planning van 

“Bekkers got talent”.  

 

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! 

 



Haspels en kabels 

Wij zijn voor ons pleinfeest opzoek naar haspels en kabels. Wie heeft er haspels en kabels in 

zijn bezit die wij tijdens het pleinfeest mogen lenen? U kunt deze inleveren op de 

hoofdlocatie. Graag voorzien van naam. 

Alvast bedankt!  

Eten en drinken  

Zoals elk jaar zijn er natuurlijk allerlei lekkernijen tijdens het pleinfeest. Echter gaat het dit 

jaar iets anders dan andere jaren. We hebben besloten om de kinderen geen kaartjes 

meer te geven waarmee ze gratis eten en drinken kunnen halen. De kinderen krijgen van 

de juf of meester een bonnetje waarmee ze gratis popcorn kunnen halen, daarnaast 

mogen de kinderen onbeperkt ranja halen. Voor hamburgers en andere consumpties 

dient betaald te worden. Hieronder ziet u een prijzenoverzicht: 

Hamburgers: €1,50 

Frisdrinken: €0,50 

IJsjes: €0,50 

Popcorn: €0,50 

 

 

 

Nieuws van de groepen 

Kleutergroepen: 

Luizenzakken: 

In alle kleuterklassen is een ouder gevraagd om de luizenzakken van de kinderen te 

wassen. De juffen zorgen er voor dat ze meegaan naar de volgende groep. Is de zak stuk, 

dan wordt deze aan het desbetreffende kind meegegeven. Het is dan de bedoeling dat 

de ouders de tas repareren en wassen en weer voor de vakantie meegeven naar school. 

Mocht de tas niet meer te repareren zijn, dan kunt u bij de groepsleerkracht voor € 2,50 

een nieuwe aanschaffen. Bedankt voor de medewerking. 

 

 

 


