
 
 

                                                                                                                    

Nieuwsbrief 7 

   13-10-2016 

Pr. Bernhardlaan 87                   Website Mgr. Bekkersschool  
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15 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

25 oktober Bezoek Heemtuin groep 1-2D Konijnen 

27 oktober Luizencontrole groepen 1,2,3,4,5,6a,7en 8a. 

29 oktober  Luizencontrole groepen 6b en 8b.  

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) 

9 november Sint Maarten: kleuters gaan lampionnetje lopen bij Huize St. 

Fransiscus 

14 november Algemene ledenvergadering OV 

 

Nieuws van de directie 

Deze week geen bijzonder nieuws van de directie. Wel wens ik u allemaal alvast een hele 

fijne vakantie! 

 

 
 

 

Nieuws van het team 

 

Luizenpluis 

Na iedere vakantie worden alle kinderen altijd gecontroleerd op de aanwezigheid van 

luizen en/of neten. Na de herfstvakantie  zal dit ook weer gedaan worden op woensdag 

en/of vrijdag. Wilt u bij de kapsels van de kinderen hier rekening mee houden. Dus geen 

ingewikkelde vlechtjes en/of gel. 

Alvast bedankt. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Kinderboekenactie ZOEK EEN BOEK! 

Vandaag en vrijdag gaan alle kinderen een boek uitzoeken. We hebben ontzettend veel 

boeken gekregen, onze dank daarvoor! De kleuters kunnen zelfs 2 boekjes kiezen en de 

kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen 1 boek uitzoeken. De boeken die hiervan overblijven 

komen in een kast op school te staan, zodat kinderen ze alsnog kunnen lezen. Maar er zijn 

ook nog boeken over die we geen plekje kunnen geven in onze kast. Er zitten ook veel 

peuter/jonge kind boekjes bij en gedateerde boekjes. Deze boeken zijn wel in goede staat 

en ook nog zeker de moeite waard om te lezen. Deze overgebleven boeken zetten wij de 
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gedurende de eerste week na de herfstvakantie in de hal van de Bekkersstee en mogen 

gratis meegenomen worden. Na deze week gaan deze boeken naar een ander goed 

doel. 

 

Kleuters 

Heemtuin Kabouterpad Muntendam (herinnering)  

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.  

 

Let op! De kinderen van groep 1-2D Konijnenhol gaan al direct de dinsdag ná de 

herfstvakantie naar de Heemtuin. Op dit moment zijn er helaas nog niet voldoende ouders 

die zich hebben ingeschreven om mee te gaan. Mochten er op de maandag na de 

vakantie nog niet genoeg ouders zijn, dan kan het uitstapje helaas niet doorgaan voor 

deze groep. Wilt u ons alstublieft helpen?? 

Mocht u als ouder zelf niet in de gelegenheid zijn, wellicht dat u dan iemand kent die mee 

wil gaan? Opa/oma, buurman/buurvrouw, oom/tante of andere bekenden….het mag 

allemaal! Alvast bedankt! 

 

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! 

 

Sint Maarten: lampionnenstokjes 

Binnenkort is het weer tijd voor Sint Maarten en daarom zullen we na de herfstvakantie 

starten met het knutselen van lampionnen.  

Wilt u uw kind een lampionnenstokje (voorzien van naam) mee naar school geven? Graag  

uiterlijk maandag 7 november a.s. inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

 

Sint Maarten: lampionnetje lopen  

Op woensdag 9 november brengen alle kleuters tussen 11.00 en 12.00 uur een bezoek aan 

Huize St. Franciscus tegenover de school. Met hun lampionnen gaan ze langs de deuren 

van de bewoners en zullen daar diverse Sint Maarten liedjes zingen. 

Vindt u het leuk om met ons mee te lopen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht 

van uw kind door een e-mail te sturen of zich in te schrijven op het whiteboard bij de klas. 

Alvast bedankt! 
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Overig nieuws 

 
In de herfstvakantie organiseerd de bibliotheek een aantal activiteiten hieronder de affiches 

 

 


