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Nieuwsbrief november
02-11

Crea-ochtend voor kinderen en ouders
De kinderen gaan in gemengde leeftijdsgroepen in hun eigen workshop aan de slag. Van elk gezin
is één ouder om 10.00 uur van harte welkom (twee ouders kunnen we organisatorisch helaas
niet aan) om deel te nemen aan de workshop van zijn/haar kind. Heeft u meerdere kinderen op
school, dan kunt u de tijd over hen verdelen. Graag om 9.55 uur aanwezig zijn.
Het is de bedoeling dat de ouders actief meedoen en helpen in de workshop van hun kind. Als
beide ouders niet kunnen komen mag iemand anders (oma? de oppas?) hun plaats innemen. Als
het mogelijk is graag voor kleine broertjes en zusjes oppas zoeken.
Ouders die alleen een kijkje willen komen nemen zijn welkom vanaf 11.15 uur. Deze keer geen
grote presentatie op het podium, maar een rondje langs de klassen om alle
werkstukjes/opdrachten te bekijken, met een centrale afsluiting in de hal.

12-11

Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij
Zie ook de info hieronder bij mededelingen.

13-11

Actie Schoenendoos
Samen met de plaatselijke kerk doen we elk jaar aan deze actie mee. We willen kinderen leren
oog te hebben en iets te doen voor leeftijdsgenootjes die het minder goed hebben op deze
wereld. De kinderen hebben reeds een informatiefolder voor ouders meegekregen. Het
verzenden van de dozen kost € 5,-. Dit bedrag mag u wanneer u ervoor kiest dit te geven, los bij
de doos doen in een enveloppe.
De (uiterste) inleverdatum is dinsdagmiddag 13 november. De dozen worden dezelfde dag
naar een distributiepunt gebracht, dus ‘nagekomen’ dozen kunnen we niet meer verwerken.

14-11

Verjaardag juf Ada en juf Elly
Vandaag vieren de juffen hun verjaardag met de klas. De kinderen hoeven geen fruit en drinken
mee te nemen, de jarigen trakteren. De gymles vervalt vanochtend.

Schoolvolleybaltoernooi groep 5-6
De kinderen die zich voor dit toernooi hebben aangemeld spelen in teams van vier een aantal
volleybalwedstrijdjes in sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Meester Wilbert geeft de
kinderen informatie voor de ouders mee. Supporters zijn van harte welkom!
15-11

Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk voor ouders en kinderen
Bij wijze van uitzondering is het spreekuur van Hylkje van der Vlugt vandaag een keer in de
ochtend, vanaf 11.00 uur in de personeelskamer.

19-11

Sponsorkaart inleveren, uiterste datum

21-11

Schoolvolleybaltoernooi groep 7-8
Zie hierboven bij 14-11.

22-11

Excursie museum Veere, De Schotse Huizen, groep 3-4
Wat droegen de meisjes en de jongens vroeger voor kleren? Wil jij je eens verkleden in de
kleren die de kinderen lang geleden droegen? Tijdens het bezoek wordt eerst een korte
inleiding gegeven aan de hand van de beelden van de heren en vrouwen van Veere. Daarna mogen
de leerlingen prachtige historische verkleedkleren aantrekken. Ze showen de kleding op de
catwalk, waarbij een toelichting op de kleding gegeven wordt.
We gaan vanochtend met de bus naar Veere om het museum te bezoeken.

Sponsorloop Beweegplein groep 1 t/m 8
De opbrengst is voor spelmateriaal en speeltoestel kleuters voor op het schoolplein.
Met alle kinderen gaan we naar het sportveldje aan de Jacob Catsstraat. Hier zetten we voor
de kleuters een beweegcircuitje uit.
De kinderen vanaf groep 3 gaan gedurende een half uur rondjes lopen langs de rand van het
veld. We beginnen met hardlopen. Wie dat teveel wordt gaat wandelend verder. Het is de
bedoeling dat alle kinderen een half uur lang bewegen, om geld voor het beweegplein bijeen te
krijgen.
Supporters zijn van harte welkom, van 14.15 – 14.45 uur op het veld. Bij slecht weer stellen we
het gebeuren een week uit.
29-11

Reservedatum Sponsorloop

03 en 04-12 Ouderspreekuur

Mededelingen:
In groep 1 verwelkomen we Merel en in groep 7 Foenot. Welkom op de Bergpadschool.
MR/klankbordgroep
Mervin Claassens is lid geworden van de MR/klankbordgroep. Er waren geen tegenkandidaten, dus Mervin is
inmiddels in de vergadering van 23 oktober toegetreden als lid.
Hoofdluizencontrole
De dag na de herfstvakantie heeft een groepje ouders alle kinderen weer op hoofdluis gecontroleerd.
Gelukkig zijn er geen luizen of neten aangetroffen. De hulpouders bedankt weer voor jullie werk!
Week van de Mediawijsheid
Met groep 7-8 doen we mee aan de Week van de Mediawijsheid van 19 – 23 november. Dit is een landelijk project
dat bijdraagt aan de mediawijsheid van ieder die hieraan mee doet.
Fietsen en gymzaal
Sommige kinderen komen op de fiets naar school en nemen deze mee naar de gymzaal als het laatste uur gym op
het rooster staat. Vanaf de gymzaal fietsen ze naar huis.
Wanneer er meerdere kinderen in een groep met fietsen achter de rij aan lopen leidt dit soms tot gevaarlijke
situaties, vooral bij het oversteken van de weg. Daarom hebben we besloten dat er geen fietsen meer mee mogen
naar de gymzaal. Wie op de fiets naar school komt zal na de gymles terug naar school moeten lopen om de fiets op
te halen.
Studiedag leerkrachten
Op 12 november gaan we ons als schoolteam verdiepen in het onderwerp Groeimindset. Een docent van Het
Talentenlab komt ons scholing geven over dit onderwerp.
Wat in een Mindset? Onder Mindset wordt verstaan: de overtuigingen die we hebben over onze intelligentie,
talenten en kwaliteiten.
Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten,
lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven
niet snel op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie voor leren regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie
lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden
aangesproken op hun talenten, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van
zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo
snel mogelijk af. Hoe kan dat?
Hierover hopen we meer te leren op deze dag, we willen deze kennis toepassen ten bate van onze leerlingen.
De bonnetjesactie van De Drukkery heeft ruim € 400,- opgeleverd voor onze school. We mogen voor ruim € 80,boeken uitzoeken bij de boekhandel. Ouders die hebben geholpen, bedankt hiervoor!
Ouderbijdrage
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage van € 55, - per kind overmaken naar NL52RABO 0 31 22 20 197 t.n.v. PrimasBergpadschool met de vermelding van de naam van uw kind(eren)? Wie dit al gedaan heeft, hartelijk dank voor de
vlotte afhandeling!

Rian, van harte gefeliciteerd met het behalen van je Masterdiploma Special Education en Needs! Het was een
pittig traject, maar je hebt doorgezet en je diploma met glans behaald. We zijn trots op je!

