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Nieuwsbrief augustus/september
20-08 Eerste schooldag
Hoofdluiscontrole
27-08 ColumBus
29-08 t/m 27-09 Schilderworkshops juf Bo
Bo de Jong, beeldend kunstenaar en vakleerkracht bij Primas-scholengroep komt op woensdagen donderdagochtenden workshops schilderen geven aan groep 5 t/m 8.
04-09 t/m 25-09 Workshops Dans juf Conny
Conny Sijlmans, vakleerkracht dans geeft 4 dinsdagochtenden dansworkshops aan groep 1 t/m 4
05 t/m 07-09 Schoolkamp groep 7-8
Eens in de twee jaar gaan we met deze groepen op schoolkamp. Deze keer gaan we op de fiets
naar Cadzant, naar Camping De Betteld. Hier verblijven we in een groepsaccomodatie,
bestaande uit Safaritenten. Informatie over vertrektijden, wat er mee moet en de gang van
zaken e.a. ontvangt u via juf Frederique en juf Rian.
De begeleiders zijn de beide juffen en meester Wilbert. Op donderdagavond neemt juf Elly het
‘over’ van juf Rian.
11-09

Ouderavond en informatieavond groepen 1 t/m 8
Aanvang 19.30 uur. Barbara van de Geer, preventiemedewerker van Indigo geeft informatie
over het gebruik van social media. Het project Kwetsbaar Online streeft ernaar binnen Zeeland
het bewustzijn hierover te vergroten, bij kinderen, ouders, leerkrachten en professionals die
met kinderen werken. Het internetgedrag van kinderen kan risico’s met zich meebrengen. Hoe
kunt u hier als ouders goed mee omgaan?
Dit onderwerp is zeker ook geschikt voor ouders van jongere kinderen, voor je er erg in hebt
zijn de kinderen ‘zover’.
Na de pauze is er gelegenheid om informatie de klassen van uw kind(eren) op te doen. Er ligt
o.a. werk van hen klaar en er zijn informatiebrieven voor ouders over belangrijke zaken in de
groep.

17, 18, 20-09 Omgekeerde oudergesprekken
De ouders van kinderen die dit jaar ‘nieuw’ zijn voor de juf ontvangen hiervoor tijdig een
uitnodiging.
19-09 Schoolkorfbaltoernooi ONDO
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich via meester Wilbert aanmelden voor dit toernooi
vanmiddag in Sint Laurens. Een aanmelding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, er wordt in het
korfbalteam op je gerekend als je bent aangemeld.
Het kan nog maar eens vermeld worden: Bij naschoolse sportactiviteiten zijn ouders zelf
verantwoordelijk voor hun kind. Supporters zijn van harte welkom!

20-09 Verkeersveilig event ROVZ, groep 7-8
Nadere informatie hierover volgt, zodra deze bij ons bekend is.
24-09 ColumBus
26-09 Kinderpostzegelactie groep 7-8
Vandaag start de verkoop van Kinderzegels. De kinderen mogen in hun omgeving de kaarten
en/of zegels verkopen. Dit houdt in: Een bestelling opnemen. De betaling gaat via een
machtiging, de kinderen hoeven niet af te rekenen.
Agenda:
01 en 02-10
05-10

Ouderspreekuur
Dag van de Leraar. Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij.

Mededelingen:
Vlak voor de zomervakantie hebben we wegens verhuizing afscheid genomen van een leerling uit groep 2
en een leerling uit groep 3. We wensen hen beiden een goede tijd op hun nieuwe school!
In groep 1 verwelkomen we drie nieuwe kinderen in augustus en één in september. Van harte welkom op
de Bergpadschool, ik hoop dat jullie het snel naar je zin gaan krijgen bij ons.
Nathalie van de Vreede is eerste jaars PABO student. Zij komt dit jaar stage lopen op onze school.
Adres- of telefoonnummer wijziging
Bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer? Dit graag even doorgeven, liefst via de mail.
Het gebeurt met enige regelmaat dat een telefoonnummer niet meer klopt als we het nodig hebben.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor onze school is in overleg met de mr./klankbordgroep met twee euro
verhoogd naar € 55, - per kind per jaar. De bijdrage was al 8 jaar hetzelfde, dus een kleine verhoging
bleek nodig. De bijdrage is bestemd voor de kosten van feesten, een Sinterklaascadeautje, excursies,
een schoolreisje of schoolkamp. Deze kosten worden niet door het ministerie van onderwijs vergoed,
vandaar de vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend, we hebben dit geld echt
nodig om de schooltijd van uw kind net iets leuker, gezelliger en vooral waardevoller te maken.
Wilt u het bedrag overmaken naar NL52RABO 0 31 22 20 197 t.n.v. Primas-Bergpadschool met de
vermelding van de naam van uw kind(eren)? Dank voor uw medewerking.
Medezeggenschapsraad en klankbordgroep
Bianca Bijkerk, al 6 jaar lid van de MR van onze school is aftredend en niet herkiesbaar. Bianca,
hartelijk bedankt voor je positieve inbreng in onze mr. vergaderingen!
We hebben nu een vacature. Ouders die Bianca’s plaats willen innemen kunnen vrijblijvend informatie
hierover opvragen bij mij. De MR/klankbordgroep vergadert drie maal per jaar.
Wendy van Doorn, lid van de klankbordgroep is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot
uiterlijk 25 september worden ingediend bij één van de huidige leden (zie Oudergids voor de namen) of
bij ondergetekende. Als er zich geen tegenkandidaten melden blijft Wendy nogmaals drie jaar lid van
de klankbordgroep. Als er wel tegenkandidaten zijn volgt er een schriftelijke stemming door de ouders.
Gebouw en plein
De buitenkant van het schoolgebouw is in de vakantie in de verf gezet en ziet er weer netjes uit.
Een deel van het plein is in de eerste vakantieweek onder handen genomen door de fa. Ton uit
Serooskerke. Binnenkort kan de voetbalkooi geplaatst worden!
Fase 2 van het plein, waaronder het speelhuisje, moet nog volgen. Het geld is nu helaas op…….. Diverse
subsidieverstrekkers heb ik vorig jaar al benaderd, maar alleen bij de Rabobank met resultaat. Als er

ouders zijn die willen helpen met het werven van fondsen voor een speeltoestel, dan hoor ik er graag
van!
Andre Bos, heel hartelijk dank voor de sponsoring d.m.v. het vernieuwen van het zand in de
kleuterzandbak!!

Annelies van Leerzem

