
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 

 

Mededelingen: 

Betty Wisse is na twee periodes van drie jaar gestopt als lid van onze MR. Zij heeft naast het 

meedenken en adviseren o.a. het maken van de jaarrekeningen van de Ouderbijdragen op zich genomen. 

Daar stak ze aardig wat tijd in. Betty, namens alle ouders heel hartelijk dank voor je werk voor onze 

school! Betty heeft inmiddels een bloemetje gekregen. 

Selina Blommers, moeder van Evi uit groep 4 en Isa uit groep 2, is het nieuwe lid van de 

Medezeggenschapsraad. Zij neemt de taak van Betty over. Welkom Selina! 

 

Voedselbosje op het plein 

We hebben de Bergpadschool aangemeld voor een project Voedselbosje op het plein. En leuk dat wij 

zijn uitgekozen voor een pilot! Het IVN organiseert dit in samenwerking met de provincie Zeeland, de 

subsidieverstrekker. Het project heeft een looptijd van vijf jaar. In de herfstvakantie gaat een vak 

van 10-3 m. op het plein in gereedheid gebracht worden om er een Voedselbosje te kunnen aanleggen. 

Na een gastles begin november door het IVN gaat groep 5-6 er als eerste mee aan de slag. Onder 

begeleiding planten de kinderen 22 soorten planten met eetbare delen, waaronder amandel, appel, peer, 

krenten, diverse soorten bessen en kruiden. Zo vergroenen we het plein en leren de kinderen al doende 

over groeien, bloeien en oogsten. Het bos is behoorlijk onderhoudsvrij, ook belangrijk. In het begin wat 

water geven en na een paar jaar soms wat snoeien is alles. 

 

Beeldmateriaal van de kinderen 

U hebt destijds middels het formulier ‘Toestemming 

gebruik beeldmateriaal’ uw keuze kenbaar gemaakt voor 

wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw 

kind(eren). Mocht u uw keuze in willen zien en/of willen 

wijzigen dan is dit uiteraard mogelijk. Laat het mij in dit 

geval weten. Als er vanuit uw kant geen wijzigingen zijn 

dan gaan we er vanuit dat uw eerder gegeven 

toestemming ook weer geldt voor dit nieuwe schooljaar.  

 

Daarnaast vraag ik u met klem om uw voorkeuren ook via 

Parro door te geven. Op deze manier heeft elke 

leerkracht digitaal een overzicht van uw voorkeur en 

wordt de kans op fouten een stuk kleiner.  

Hoe doet u dit? Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’. 

Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de 

voorkeuren zijn, via het potlood achter uw 

zoon/dochter.   
 

Plusklas 

Primas-scholengroep werkt met een plusklas voor kinderen van groep 5 t/m 8 die een deel van de 

reguliere lesstof gemakkelijk kunnen missen, meer uitdaging nodig hebben en hoog scoren op de Cito-

toetsen. Met de ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen neemt de school contact op. 

Vanwege de Corona maatregelen (de plusklas is samen met leerlingen van andere Primas-scholen) gaat 
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de plusklas echter voorlopig tot januari niet door. T.z.t. wordt bekeken of en zo ja wanneer we weer 

kunnen starten. 

 

Ouderbijdragen 

Vijf ouders hebben te kennen gegeven dat ze het bedrag dat over was van de ouderbijdrage van vorig 

jaar terug willen hebben. Dat wordt in mindering gebracht op hun bijdrage voor het huidige schooljaar. 

Ik kreeg ook mails van ouders die lieten weten het een goede besteding van het geld vinden om 

Chromebooks voor de kinderen aan te schaffen. Ouders, veel dank voor uw bijdrage!  

Inmiddels zijn er vijf Chromebooks aangeschaft. We hadden er al één, dus met zes devices kunnen de 

kinderen lekker om de beurt aan de slag hiermee. 

Wilt u de jaarlijkse ouderbijdrage van € 55, - overmaken naar de schoolrekening?  

NL52 RABO 0312 2201 97, t.n.v. Primas-Bergpadschool, ovv de naam van uw kind(eren). Alvast 

bedankt! 

 

Ventilatie 

Primas-scholengroep heeft met spoed een onderzoek naar ventilatiemogelijkheden van haar 

schoolgebouwen laten doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort besproken en waar 

nodig wordt actie ondernomen. Wat al wel duidelijk is, is dat het luchtventilatiesysteem dat 10 jaar 

geleden in onze lokalen is aangebracht, niet gebruikt kan worden. Het is een recirculatiesysteem. 

(Afgezien van dit feit was het al jaren om diverse redenen niet in gebruik, omdat het niet voldeed.) 

Voorlopig komt het er in elk geval op neer 

dat we zoveel mogelijk met de ramen open 

moeten werken. Dus aan u de vraag om uw 

kind iets warms, een trui, vest, 

trainingsjasje, mee te geven dat het kan 

aantrekken in de klas als dat nodig is. 

 

Agenda: 

 

29-09 Start Mozart Project, 

voorstelling voor groep 1-2, 3-4, 5-6 

Een aantal collega’s die deel uitmaken van 

de Primas-muziekgroep komt drie keer een 

voorstelling in ons speellokaal geven met 

muziek, dans en toneel. 

Vervolgens zal juf Conny Sijlmans, 

dansdocente, de komende drie dinsdagen 

in haar danslessen met onze kinderen 

teruggrijpen op het Mozartproject. 

De groepen krijgen drie keer een dansles 

aangeboden door juf Conny, in ons eigen 

speellokaal. 

 

30-09 Start Kinderboekenweek 

En Toen? is dit jaar het thema. In alle 

klassen is een boek over dit thema 

aangeschaft, waar de leerkrachten uit 

voorlezen. Verder zal er over vroeger, 

over geschiedenis gewerkt worden in de klassen. En in de Kinderboekenweek wordt natuurlijk 

extra vaak (voor)gelezen!  

Dit jaar vanwege Covid helaas geen gezamenlijke aftrap in de hal.  

We doen ook weer mee aan de actie van de Drukkerij om bonnetjes te sparen voor de 

schoolbibliotheek. Spaart u mee? Dan vragen we u uw bonnetjes van in de Boekenweek 



aangeschafte kinderboeken op school in te leveren. Vorig jaar kon de school voor zo’n € 120, - 

aan boeken aanschaffen door deze actie. Ik heb het al vaker genoemd, als kleine school moeten 

we echt ‘op de kleintjes letten’, vandaar dat we graag met deze actie meedoen! 

 

01-10 Serie gastlessen Heel Veere Speelt, groep 6 en 7 

Vorig voorjaar is deze serie gastlessen na vier keer afgebroken omdat de scholen dicht gingen. 

Dit najaar wordt de lessenserie, waarbij kinderen een instrument leren bespelen, verder 

afgemaakt, elke donderdagochtend drie kwartier. Vier gastdocenten komen elk een groepje 

leerlingen begeleiden bij het oefenen van het bespelen van muziekinstrumenten. We werken toe 

naar een gezamenlijk concert voor de hele school. 

 

05-10 Dag van de leraar, kinderen zijn vrij 

 

19 t/m 23-10 Herfstvakantie 

NB: Let op, met het nieuwe 5-gelijke-dagen 

rooster zijn de vrije middagen voor de vakanties 

geschrapt, uitgezonderd de Koningsdag voor de 

meivakantie en de vrijdag voor de zomervakantie. 

Voor wie op vakantie wil is dit jammer, maar dit 

kon niet anders geregeld worden. 

 

26-10 Gastlessen Judo gr.7-8 

Chantal Duyvesteijn komt vier keer op maandagen 

een gastles judo geven in de gymzaal in 

Nimmerdor. Gymkleding meegeven a.u.b. 

 

Expeditie Middeleeuwen Terra Maris, gr. 5-6 

We gaan vanochtend met de bus naar het 

mottekasteel op de vliedberg bij Terra Maris. De 

kinderen gaan het Zeeuwse boerenleven van de Middeleeuwen ervaren. Ze kruipen in de huid van 

o.a. de landadel, ambachtsman, boer en herder. Door denken en doen ontdekken de kinderen hoe 

simpel, maar ook hoe zwaar het leven in de middeleeuwen was. 

 

30-10 Rondje Motte Terra Maris, gr. 3-4 

 We gaan vanochtend met de bus naar Terra Maris. Hier gaan we naar het 10 meter hoge 

mottekasteel op de vliedberg, één van de oudste kasteelvormen. Het is vier meter hoog en 

voorzien van een Middeleeuws interieur. Je hebt vanaf de bovenste verdieping een prachtig 

uitzicht over de omgeving. De kinderen gaan o.a. een Middeleeuws spelletjescircuit doen. 

 

Annelies van Leerzem 

 

 

 

 

 


