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21 t/m 29 oktober Herfstvakantie 

7 november Geen gym! I.v.m. reparatie materialen gymzaal. 

10 november Lichtjesmiddag groep 1-2  

6 december Marge dag: Studiedag Talentvolle Basisschool en aanpassing roosters i.v.m. 

invoering 5 gelijke dagen rooster 

23 december t/m 7 

januari 

Kerstvakantie 

 

8 januari Marge dag, voorbereiden ontwikkelgesprekken 

9 januari Start 5 gelijke dagen rooster: Alle kinderen, alle dagen van 8.30 tot 14.00 naar 

school. NB ook op woensdag en vrijdag. 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Verkeer 

Afgelopen week is er tot twee keer toe geschreven over de verkeersproblematiek rondom onze school in 

het Dagblad van het Noorden. De eerste keer betrof het een interview met mij waarin ik nadrukkelijk mijn 

zorgen omtrent de verkeersproblematiek heb uitgesproken. Ook heb ik daar uitgesproken dat ik het tijd 

vind dat de politie bekeuringen uitdeelt. De verslaggever vroeg mij of ik dan geen boze ouders op de 

stoep zou krijgen. Ik heb daarop geantwoord dat me dat niet zo heel veel uit maakt omdat we ons, voor 

zover ik het weet, allemaal aan de wet hebben te houden. En op het moment dat je als 

verkeersdeelnemer dit niet doet het heel reëel is dat je dan een bekeuring krijgt. Die verantwoordelijkheid 

ligt niet bij mij, maar bij de verkeersdeelnemer. 

Dinsdag heb ik de wijkagent ook nog weer gesproken en hij gaat nadrukkelijk toezien op het naleven van 

de afspraken. Op zijn verzoek hebben we bij de uitgangen rode pionnen gezet zodat je veiliger de weg 

op kunt gaan. Het is dan ook niet de bedoeling dat ouders alsnog de auto naast deze pionnen zetten en 

zo alsnog de uitgang versperren. 

 
In de herfstvakantie worden er nog meer aanpassingen gedaan om de veiligheid te vergroten. Ook zal 

de ruimte waar de fietsen nu neer gezet kunnen worden flink vergroot worden, zodat we de stoep zoveel 

mogelijk vrij kunnen houden. 

 

Ik vraag u oprecht, in het belang van ons allemaal, om actief mee te werken aan het verbeteren van de 

situatie en wanneer er geen parkeerruimte meer is even door te rijden en de auto iets verder weg te 

parkeren en dan even terug te lopen naar de school.  

 

 

 

Nieuws van het team 

Kleuters 

Boekenpret 

Na de herfstvakantie starten wij bij de kleuters weer met het project 'Boekenpret'. Dit project wordt in 

samenwerking met de bibliotheek in Veendam georganiseerd.   

Iedere dinsdagochtend mag uw kind op school een prentenboek uitkiezen om te lenen en thuis te lezen. 

Het boek wordt meegenomen in een speciaal Boekenprettasje. Dit tasje wordt door school geleverd en 

kost eenmalig €1,50 (graag inleveren bij de leerkracht van uw kind).  

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


Boekenpret is een manier om kleuters en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven 

aan voorlezen. Het heeft als doel de 'rijke leesomgeving' te bevorderen waardoor de taalontwikkeling en 

het leesgedrag van kleuters wordt gestimuleerd.   

Bij vragen kunt u terecht bij de coördinator Boekenpret: Juf Roeline, groep 1-2D Konijnen.    

NB Direct de eerste dinsdag – 31 oktober- beginnen we met Boekenpret. 

 

HULP GEVRAAGD:   

Om Boekenpret goed te kunnen organiseren hebben wij per klas hulpouders nodig. Hulp is ongeveer een 

uur nodig; van 8.30-9.30 uur. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind (per mail of via het 

whiteboard bij de klas).  Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld, maar er is nog ruimte voor 

meer. Want als meerdere ouders helpen, kan er gerouleerd worden en hoeft u niet iedere 

dinsdagochtend beschikbaar te zijn. 

 

Verhalenrobot 

Alle ouders/verzorgers van de groepen 1-2 hebben laatst een e-mail ontvangen met de vraag wie er wil 

helpen tijdens het bibliotheekproject ‘De Verhalenrobot’ op donderdagmiddag 2 november van 13.30-

15.00 uur.  

Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld, maar we hebben nog niet voldoende. 

U helpt toch ook mee? U kunt zich opgeven per mail of via de intekenlijst die bij de klassen hangen. 

Alvast bedankt! 

 

Te laat komen 

Het valt ons op dat kinderen vaak nog na half 9 de klas in komen. 

De regel is ‘inloop van 8.20 tot 8.30 uur’. Om 8.30 uur gaat de deur van de klas dicht. 

Kinderen die daarna nog binnen komen worden als te laat opgeschreven. 

Komt dit te vaak voor dan zijn wij genoodzaakt dit door te geven aan de directie. 

Graag jullie begrip hiervoor. 

 

Lichtjesmiddag groepen 1-2 

Op vrijdag 10 november organiseren wij een lichtjesmiddag in de onderbouwgroepen. Tijdens deze 

middag willen de kinderen graag hun zelfgemaakte lampion laten zien en willen ze laten horen welke 

liedjes ze hebben geoefend voor Sint Maarten.  

De ouders van de groepen 1-2 a en 1-2 b zijn van harte welkom om 11.30 in het speellokaal. De kinderen 

zullen dan tot 11.40 hun lampion laten zien en voor u zingen. Wij vragen u om daarna terug te gaan naar 

het plein en te wachten tot de groepen in de rij met de juf naar buiten komen.  

De ouders van de groepen 1-2c en 1-2d zijn van harte welkom om 11.45 in het speellokaal. De kinderen 

zullen tot 11.55 hun lampion laten zien en voor u zingen. Wij vragen u om daarna terug te gaan naar het 

plein en te wachten tot de groepen in de rij met de juf naar buiten komen.  

Wilt u uw zoon of dochter een lampionstokje (incl. batterij) voorzien van naam meegeven? Graag voor 

donderdag 9 november inleveren!  

7 November geen gym 
Op dinsdag 7 november is de gymzaal gesloten in verband met reparatie van de afgekeurde materialen. 

Dit betekent dat de kinderen die op dinsdag normaliter gym hebben, dat deze dag niet hebben. Bij 

goed weer gaan we dan wel extra naar buiten om buiten te bewegen. 

 

 

Overig nieuws 

Vacature Schooladviescommissie 

De school advies commissie (SAC) is vanwege het vertrek van een van de leden op zoek naar 

uitbreiding. Op dit moment bestaat de SAC uit vier leden, te weten Heidi Kiewiet, Henk Wieger Walburg, 

Gernant Deekens en Kees Jan Schott. We zoeken een of twee nieuwe leden. 

Ouders die belangstelling hebben om lid te worden, kunnen zich aanmelden. Wij zien uw motivatie met 

belangstelling tegemoet. De SAC zal zelf ook het initiatief nemen om enkele ouders te benaderen.  

Voor meer informatie over de SAC en aanmelden kunt u zich richten tot de voorzitter, Kees Jan Schott via 

keesjanschott@hotmail.com.  

mailto:keesjanschott@hotmail.com


De uiterste aanmelddatum is 24 oktober. Hierna zullen met de kandidaten kennismakinggesprekken 

worden gevoerd.  

 

 
  

 

 

           

 
 

 


