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21 juli Margemiddag, alle groepen zijn ’s middags vrij 
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Nieuws van de directie 

Het schooljaar zit er op! We hebben woensdag een fantastisch pleinfeest gehad waarbij 

de onweersbuien gelukkig om ons heen zijn weggetrokken. 

 

Vandaag nog de laatste dingetjes opruimen, schoonmaken, afscheid nemen en dan gaat 

de deur voor 6 weken dicht! 

 

Dit jaar, voor het eerst sinds 7 jaar , hoeven we in de grote vakantie geen groepen te 

verhuizen van de ene locatie naar de andere, of intern. Deze week is er wel al het een en 

ander aan veranderingen in de beide panden aangebracht. Zo is "De Paardenweide" wel 

weer ontmanteld en is dit weer  het speellokaal voor de kleuters geworden. 

De BSO ruimte op de Bekkersstee is klaar voor het "spelend leren" van de groepen 3 en 4. 

Volgend jaar hebben we grote groepen 3 en 4 en is er voor gekozen om iedere ochtend 

een onderwijsassistent vrij te spelen voor het werken op het leerplein met groepen 

kinderen. Hierdoor worden de groepen op de instructiemomenten dus iets kleiner en kan er 

op meerdere niveaus instructie worden gegeven.  

 

In de vakantie wordt er nog wel het een en ander gedaan. Zo gaan we na de vakantie 

starten met "Bieb op school". Alle leesboeken van de school worden verzameld op 1 plek 

per locatie. De collectie wordt in de vakantie gesaneerd en up to date gebracht zodat er 

voor alle kinderen voldoende leuke lees- en informatieboeken zijn. De kinderen krijgen 

allemaal een eigen uitleenpasje en we zullen op school dus ook boeken gaan uitlenen 

aan de kinderen.  

We zoeken nog ouders die het leuk lijkt om hier als "biebouder" bij mee te helpen. 

De kinderen zullen dan op vaste tijdstippen in de week hun boekje gaan ruilen in de bieb 

op school. De ervaring leert dat kinderen door deze inzet meer gaan lezen, niet alleen op 

school maar ook thuis.  

 

De officiële opening van de Bieb op School zal plaatsvinden in de Kinderboekenweek 

begin oktober. 

 

Voor nu rest mij alleen nog de dankbare taak om u allen een hele fijne vakantie toe te 

wensen. En we zien u en uw kinderen graag gezond weer terug op 4 September a.s. 
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Nieuws van het team 

Pleinfeest 

Namens de commissie van het pleinfeest willen wij alle vrijwilligers die ons geholpen 

hebben en alle aanwezigen bedanken voor het geslaagde feest!  

Er zijn hele mooie foto’s gemaakt door Marieke Bodewes. Bedankt, Marieke!  

U kunt de foto’s vinden op de website: 

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

Gevonden voorwerpen 

Op beide locaties liggen nog diverse gevonden voorwerpen waaronder een paar mooie 

jassen. Wellicht goed om even te kijken of er nog iets van u bij is. Wat morgen niet is 

opgehaald gaat namelijk weg. 

 

 

 

 

Het team van de Mgr. Bekkersschool wenst u 

allemaal een hele fijne vakantie toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot maandag 4 september 2017! 
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