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6 oktober ’s middags praktisch verkeersexamen groepen 8 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

10 en 11 oktober Podiummiddagen 

10 t/m 14 oktober  Studiereis Mariëlle Bos (MIB) 

15 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

31 oktober Leerling Advies Commisie (LAC) 

5 t/m 13 november Studiereis Ans Alers (directeur) 

14 november Algemene ledenvergadering OV 

 

Nieuws van de directie 

 

KIES 

Bij deze Nieuwsbrief treft u een flyer aan van het programma KIES, Kinderen In 

Echtscheidings Situaties). Dit programma is er voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8 

waarvan de ouders gescheiden zijn.  Kinderen leren door dit programma de scheiding 

beter te begrijpen en leren hun gevoelens te uiten en hun vragen te stellen.  

Vandaag hebben we bericht gekregen dat er bij ons op school een groep gaat starten. 

De hulp zal dan ook onder schooltijd worden gegeven. 

Er is in deze groep nog ruimte voor meer kinderen. Indien u dus denkt dat dit programma 

ook voor uw zoon of dochter zinvol zou kunnen zijn, dan kunt u zelf uw kind aan melden bij 

de in de flyer genoemde e-mailadressen. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 oktober a.s. 

  

Parkeren Bekkersstee 

Vanuit de wijk waar de Bekkersstee staat krijg ik klachten van bewoners die niet bij hun huis 

kunnen komen, of niet kunnen vertrekken naar het werk omdat er auto’s dubbel 

geparkeerd worden, of voor uitritten worden geplaatst. 

Dit is heel vervelend. We zijn een school in de wijk en het laatste wat we willen is dat 

wijkbewoners overlast van ons hebben. Een school in de wijk moet een toevoeging zijn aan 

de leefbaarheid in de wijk en niet als een last worden ervaren. 

Ik wil u daarom nogmaals verzoeken om niet de route via Straat Soenda of de Kielerbocht 

te nemen, maar om ruimer om de school te rijden en te parkeren zodat de kleine straten 

worden ontzien.  

Als u via de Continentenlaan rijdt en daar de auto parkeert, moet uw kind wel iets verder 

lopen, maar daar is niets mis mee. Graag aandacht hiervoor en delen met eventueel 

andere verzorgers/halers/brengers. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Kleuters 

 

Boekenpret 

Volgende week dinsdag 4 oktober starten we in de kleutergroepen met ‘Boekenpret’. We 

hebben inmiddels voldoende hulpouders die iedere dinsdag hierbij willen helpen. 

Als uw kind voor de eerste keer mee doet aan Boekenpret, dan krijgt hij/zij een 

Boekenprettasje van school. Dit tasje kost €1,50. Dit bedrag kunt u inleveren bij de 

leerkracht van uw kind.  

Alvast veel leesplezier gewenst! 

 

http://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/
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Kranten gezocht 

Voor de Kinderboekenweek zijn we voor alle kleutergroepen op zoek naar oude kranten. 

Wie kan ons helpen? Liever geen folders van diverse winkels. 

Alvast bedankt! 

 

Foto-kijkmap en Kinderboekenweek 

U heeft als ouder een insteekhoesje meegekregen om met uw zoon of dochter een 

bladzijde te maken voor onze foto-kijkmap. Op deze bladzijde kan uw kind zichzelf 

voorstellen. Er kunnen foto’s opgeplakt worden over dingen die voor uw kind belangrijk zijn. 

Bijvoorbeeld  een foto van mama en papa, het huis, de hond etc. 

We zouden het fijn vinden als volgende week deze bladzijde mee naar school wordt 

genomen zodat de map gebruikt kan worden. De map past goed bij het thema van de 

Kinderboekenweek dat woensdag aanstaande van start gaat, namelijk: “opa’s en oma’s; 

voor altijd jong”. In de kleutergroepen hebben we er voor gekozen om dit thema uit te 

breiden door over ‘de hele familie’ te gaan werken. 

 

Voorlezen tijdens Kinderboekenweek: 

In verband met de Kinderboekenweek zouden we het in de kleutergroepen heel leuk 

vinden als er opa’s/oma’s zijn die bereidt zijn om te komen voorlezen. Ook papa’s, mama’s 

of andere familieleden zijn welkom om dit te doen. 

Bent of kent u iemand die dit leuk lijkt, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw 

kind. 

 

 

 

Nieuws van de Oudervereniging 

 

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

 

Namens het bestuur van de oudervereniging bent u van harte uitgenodigd voor het 

bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. 

 

Datum: maandag 14 november 2016 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Mgr. Bekkersschool (hoofdlocatie) 

 

Via onze voorzitter (annettemctigue@hetnet.nl) kunt u de notulen van de 

ledenvergadering van 13 oktober 2015 opvragen. Het financieel jaarverslag 2015/2016 en 

de begroting 2016/2017 zal op de avond van de Algemene Ledenvergadering 

beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om deze vooraf aan de vergadering op te vragen 

via onze penningmeester (arnold.c.wessels@gmail.com). 

 
Agenda  

1. Opening 
2. Vaststellen notulen van Algemene ledenvergadering 14-11-2016 
3. Jaarverslag 2015-2016 
4. Financieel jaarverslag 2015-2016 
5. Verslag kascommissie 
6. Decharge 
7. Jaarplan 2016-2017 
8. Begroting 2016-2017 
9. Rondvraag 
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