
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief november 

 

Mededelingen: 

Lucas is half oktober 4 jaar geworden en is de 23-ste leerling in groep 1-2. Leuk dat je bij ons in groep 

1 gekomen bent Lucas, welkom! 

 

Contacten met ouders 

Door de Covid maatregelen zijn 

de contacten met ouders sinds 

maart helaas beperkter dan 

voorgaande jaren. Even een 

informeel praatje op het plein, 

een kind dat een ouder 

meeneemt om iets in de klas te 

laten zien, het is er allemaal 

voorlopig niet bij. Weet dat we 

u missen, het is niet anders….. 

De leerkrachten houden u via 

Parro regelmatig op de hoogte 

van activiteiten en 

bijzonderheden. En mogen we 

ervan uit gaan dat u ons 

telefonisch of via Parro weet 

te vinden als u iets wilt bespreken over uw kind? 

 

Crea-ochtend 

De crea-ochtend van begin november hebben we voorlopig uitgesteld tot maart. Ten eerste willen we in 

deze covid periode de groepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar houden, ten tweede kunnen we de 

crea-activiteiten in kleine groepjes niet zonder hulp van ouders of derden organiseren.  

Per geplande activiteit/ excursie bekijken we met elkaar wat er wel of niet door kan gaan. We houden 

ons hierbij aan de afspraken die binnen Primas i.v.m. covid gemaakt zijn met onze scholen. Een richtlijn 

is o.a. dat het vervoer alleen lopend, per bus, en voor 6,7,8 ook op de fiets kan plaatsvinden. 

 

Eten en drinken/ lunch 

Het is altijd een gezellig moment in de klas wanneer de kinderen hun theedoek op tafel leggen om 

samen te lunchen. Het is heel verschillend wat er dan uit de trommeltjes tevoorschijn komt. Veel 

kinderen hebben een gezonde lunch bij zich, fijn! Wat de leerkrachten, vooral in de hogere groepen, 

opvalt is dat sommige kinderen snoep of ongezonde zoetigheid bij zich hebben als een soort toetje. Dit 

is niet toegestaan op school. We zijn een Gezonde School, niet alleen op het gebied van sport en 

beweging, maar ook wat betreft voeding. 

Verder willen we u vragen om zoveel mogelijk het drinken in bekers of herbruikbare flessen mee te 

geven in plaats van pakjes. Is beter voor het milieu én voor de kinderen, jong geleerd is oud gedaan! 
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ColumBus 

De ColumBus komt op maandagmiddag in de oneven weken naar onze school. De tijden zijn iets 

aangepast, vanwege de ‘kortere’ middagen op school. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen er onder 

schooltijd naar toe, de groepen 5 t/m 8 mogen na schooltijd tussen 14.00 en 14.20 uur hun boeken 

ruilen. 

 

Ouderbijdrage 

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 

hartelijk dank. 

 

Agenda: 

29-10, 05-11, 12-11 Gastlessen Heel Veere Speelt, groep 6 en 7 

De laatste drie lessen van Heel Veere Speelt. Op 12-11 geven de kinderen een concert voor 

groep 3 t/m 8 in de hal van onze school. 

 

30-10 Rondje Motte Terra Maris, gr. 

3-4 

We gaan 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 heeft een Middeleeuws 

interieur. Je hebt vanaf de bovenste 

verdieping een prachtig uitzicht over de 

omgeving. De kinderen gaan o.a. een 

Middeleeuws spelletjescircuit doen in de 

buitenlucht. 

 

 

 

 

02-11 Gastles IVN, aanplanten mini-voedselbosje op het plein, groep 5-6 

Vandaag is het zover, we gaan het mini-bosje aanplanten/ inzaaien in het hiervoor 

gereedgemaakte stuk op het plein, vlak voor de muurschildering. Groep 5-6 krijgt de gastles en 

mag planten, maar het bosje is bestemd voor alle groepen van de school. Als de planten eenmaal 

gegroeid zijn komen er voor alle groepen opdrachten in het kader van natuuronderwijs en 

vergroening van de leefomgeving. En we gaan dan natuurlijk proeven van de vruchten en kruiden! 

 

02, 09, 16-11 Gastlessen Judo gr.7-8 

Chantal Duyvesteijn komt vier keer op maandagen een gastles judo geven in Nimmerdor. 

Gymkleding meegeven a.u.b. 

 

10-11 Actie Schoenendoos 

U heeft direct na de herfstvakantie via uw kinderen de folders van deze schoenendoosactie 

ontvangen. Het is een goede actie, o.a. om kinderen te leren iets over te hebben voor minder 

bedeelde kinderen op de wereld. Op 9 en 10 november kan uw kind de doos op school afgeven. 

De dozen worden op dinsdag 10 november bij ons opgehaald en naar een distributiepunt 

gebracht, dus met te laat ingeleverde dozen ‘kunnen’ we niets meer doen. 

 

11-11 Week van Respect, groep 7-8 

Wethouder Adri Roelse komt namens de gemeente Veere met de kinderen een gastles geven 

over respect. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan de sociale 



veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen 

en begrijpen en komt verbinding tot stand. Je wordt geaccepteerd zoals je bent, ongeacht 

afkomst, huidskleur, sekse of geloofsovertuiging.  

 

17-11 Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij 

 

30-11 en 03-12 Ouderspreekuur 

Vanwege de corona maatregelen zal dit spreekuur telefonisch of met videobellen plaats vinden. 

U krijgt hier binnenkort bericht over. 

 

Annelies van Leerzem 

 

 

 

 

 


