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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 

25 oktober Bezoek Heemtuin groep 1-2D Konijnen 

31 oktober Leerling Advies Commisie (LAC) 

Bezoek Heemtuin groepen 1-2A Muizen en 1-2B Apen 

1 november  Bezoek Heemtuin groep 1-2C Beren 

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

14 november Algemene ledenvergadering OV 

 

Nieuws van de directie 

 

Verkeer 

Afgelopen week heb ik te horen gekregen dat er iets gedaan gaat worden aan de 

verkeerschaos rondom onze school. De gemeente heeft een adviesbureau een onderzoek 

laten instellen bij alle basisscholen in Veendam en die heeft de knelpunten in kaart 

gebracht en gerubriceerd. Er zijn twee scholen die als eerste aan de beurt zijn voor 

verbeteringen en wij zijn daar één van.  

De bedoeling is dat het kruispunt bij Roelfs een verhoogd kruispunt wordt en ook een 

gelijkwaardige kruising. Met andere woorden: verkeer van rechts heeft straks voorrang.  Dit 

zal de snelheid er echt uit gaan halen. 

Daarnaast zal het zebrapad bij Roelfs om de Schoolstraat te kunnen oversteken verwijderd 

worden en verplaatst worden naar het midden van de Schoolstraat. Het rode vlak wordt 

parkeerverbod en zal ook versmalt worden en hier komt dan de oversteek.  

Beide ideeën spreken me aan en zullen naar mijn mening ook voor een verbetering van de 

veiligheid zorgen, Echter blijft het natuurlijk zaak dat men zich wel aan de verkeersregels 

houdt en rekenschap houdt met het onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer, 

waardoor je als volwassene altijd extra voorzichtig moet rijden langs scholen. 

Het is mij nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Ik zal 

inzetten om dit in een vakantie op te pakken. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Kleuters 

Heemtuin Kabouterpad Muntendam  

Na de herfstvakantie hebben alle kleutergroepen een keer een uitstapje naar de 

Heemtuin in Muntendam. Daar zal iedere groep deelnemen aan het ‘Kabouterpad’.  

Het Kabouterpad bestaat uit een korte tocht door het bos. Onderweg zijn aansprekende 

opdrachtjes uitgezet die in groepjes gedaan kunnen worden. Het zal ongeveer een uur 

duren. 

Wij zijn op zoek naar ouders die de kinderen per auto vanaf school willen brengen/halen 

en die een groepje kinderen willen begeleiden bij het Kabouterpad. 

 

Hieronder staan de data van de verschillende groepen. U kunt zich opgeven via de mail 

van de desbetreffende juf of op het whiteboard bij het klaslokaal.  

 

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


 
 

Groep 1-2A Muizenhol:  maandag 31 oktober 2016 van 10.30 - 11.30 uur 

(manon.koolhof@primenius.nl) 

Groep 1-2B Apenrots: maandag 31 oktober 2016 van 9.15 – 10.15 uur 

(carla.nigten@primenius.nl of rianne.bos@primenius.nl) 

Groep 1-2C Berenhol: dinsdag 1 november 2016 van 13.30 – 14.30 uur 

(miranda.hadders@primenius.nl of korine.zandstra@primenius.nl) 

Groep 1-2D Konijnenhol: dinsdag 25 oktober 2016 van 9.15 – 10.15 uur 

(roeline.vanderwal@primenius.nl) 

 

NB. Volgens de verkeerswet mogen bij dit soort uitstapjes kinderen op korte afstand op de 

achterbank vervoerd worden mits ze in een gordel zitten die dan gebruikt wordt als 

heupgordel. Eigen zoon/ dochter mag in een zitje op een voorstoel.  

Het is natuurlijk de vraag of we dit veilig genoeg vinden. Het beste is als alle kinderen op 

een stoelverhoger of kinderzitje op de achterbank vervoerd worden. Het zou fijn zijn als 

ouders die in het bezit zijn van een stoelverhoger, deze aan hun kind meegeven naar 

school op de dag van het uitstapje. Wel graag voorzien van naam! 

Mocht u meer stoelverhogers te leen hebben, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht? 

Niet iedereen zal namelijk een stoelverhoging voor zijn/haar kind hebben. 

Alvast bedankt! 

 

Overig nieuws 

 

‘Glow in the Dark Party’ kinderdisco Wijkvereniging Sorghvliet 
Met als thema ‘Glow in the Dark Party’ 
organiseert  de wijkvereniging Sorghvliet op 
vrijdag 14 oktober a.s. alweer de tweede 
spetterende disco van het seizoen bij 
Zalenverhuur Sorghvliet, voorheen Dukdalf  
Veendam. De disco is voor alle kids van Veendam 
en omstreken vanaf 7 jaar. Afgelopen keer was 
het met 220 kids heel gezellig en alle kids 
genoten. De deuren gaan open om 19:00 uur en 
duurt tot 21:30 uur. De kids dienen gebracht en 
gehaald te worden.  
Elke kinderdisco lopen er genoeg vrijwilligers rond 
om alles in goede banen te leiden.  
Voor het komend seizoen staan er nog meer leuke 
thema’s op het programma.  
Elke keer worden er foto’s genomen die de kids 
dan terug kunnen zien op facebook. 
Ook zal er iedere maand weer een foto van de 
maand gekozen worden.  
 
Tijdens de kinderdisco komen vele  kids van alle scholen uit Veendam e.o. en is het altijd 
beregezellig. 
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, kom dan de 14e oktober langs om te dansen en te 
springen op de leukste kinderdisco van Veendam.  
Het wordt zeker weer super gezellig. Gezinnen die lid zijn van de wijkvereniging krijgen 
korting bij activiteiten.  
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Voor meer info over de kinderdisco kunt u contact opnemen met Evert Bakker 
(rollingstone@netvisit.nl). 
 
 
Activiteiten tijdens de herfstvakantie in Tropiqua 
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