
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 

 

Mededelingen: 

We hebben afscheid genomen van Noor en Saar uit groep 5 en 6. Omdat Saar geen aansluiting in de 

klas vond hebben de ouders na wikken en wegen voor een nieuwe start op een school in Middelburg 

gekozen. Noor koos ervoor om met haar zusje mee te gaan. We wensen de meisjes veel plezier en 

succes op hun nieuwe school!  

Vlak voor de kerstvakantie nemen we afscheid van Lana. Zij is dit najaar met haar ouders en broer naar 

Vlissingen verhuisd en gaat daar vanaf januari ook naar school. Ook jij veel plezier en succes daar Lana! 

 

Kerstfeest  

De Primas-scholen hebben met elkaar afgesproken dat alle scholen het kerstfeest dit jaar alleen met 

de kinderen van de eigen klas vieren. Dit op de vrijdag voor de vakantie, deze keer gewoon onder 

schooltijd. Dat laatste is om zo min mogelijk bewegingen te hebben van ouders die hun kind ’s avonds 

moeten brengen en bij het hek wachten om weer op te halen. We moeten voorzichtig blijven. 

 

 
 

Ouderbijdragen 

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

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

reeds gedaan heeft bedankt voor uw medewerking! 

 

Ventilatie 

Primas-scholengroep heeft een onderzoek naar ventilatiemogelijkheden van haar schoolgebouwen laten 

doen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. Ik heb het rapport doorgestuurd naar de 

GGD en contact opgenomen voor advies. Tevens zijn er in alle klassen CO-2 meters geplaatst. Wanneer 

het CO-2 gehalte omhoog gaat moeten leerkrachten extra ramen en/of een deur open zetten. Dat 

betekent dat we kunnen rekenen op een koude winter in ons schoolgebouw dit jaar! 

Er zijn ook nog enkele extra openklapramen aangebracht in lokalen waar dat nodig is. Wordt vervolgd, 

er is nog een verbeterpunten dat aangepakt wordt. En de CO-2 meters gaan uitwijzen of de ventilatie 

nu voldoet. Dit hele verhaal brengt voor de scholengroep aardig wat kosten met zich mee, die we zelf 

moeten betalen helaas. 

                         bergpad 1, 4364 bz grijpskerke - 0118-596116 – bergpad@primas-scholengroep.nl 



Hulpouders 

Regelmatig doet de school een beroep op ouders die een klusje in het schoolgebouw of op het plein 

doen. Fijn dat verschillende mensen bereid zijn om de school te helpen. Van alles wat we uitsparen op 

deze manier kunnen we leermiddelen voor de kinderen kopen. Zo heeft Martijn Krijger enkele 

zaterdagen besteedt aan het plaatsen van rubberen tegels bij de klimheuvel, een heel karwei. Dank 

voor je werk Martijn! 

 

Vakantierooster aangepast 

Het vakantierooster is enigszins aangepast, zie www.bergpadschool.nl. Het betreft de Goede Vrijdag 

en dinsdag 6 april. Vanwege de ingeplande Kinder-Mattheuspassion door Primas-leerlingen op Goede 

Vrijdag was deze niet als vrije dag ingepland. Omdat deze Mattheuspassion dit jaar niet door kan gaan 

(u snapt wel waarom) is Goede Vrijdag toch een vrije dag en gaan we op ‘derde paasdag’ weer gewoon 

naar school. 

 

MQ-scan 

Meester Wilbert neemt twee maal per jaar de MQ/beweegscan af bij alle kinderen van de school 

tijdens de reguliere gymles. Hij volgt hiermee de vaardigheid in het bewegen van de kinderen. Waar dit 

zorgen baart wordt dit door de groepsleerkracht met de ouders besproken. Leuk om te weten is dat 

onze school goed scoort op de scan, ruim boven het landelijk gemiddelde. Maar 12% van onze kinderen 

scoort onvoldoende tegen landelijk 27%! Mede dankzij de gevarieerde lessen van Wilbert en ons 

beweegschoolplein maken we het predicaat De Gezonde School waar. 

 

Na de nieuwsbrief van vorige maand nemen de 

meeste kinderen hun drinken weer in bekers of 

herbruikbare flessen mee i.p.v. in pakjes. Heel 

fijn, dank! 

 

Agenda: 

30-11, 01, 02 en 03-12 Ouderspreekuur 

De ouders die zich hiervoor via Parro hebben 

aangemeld worden gebeld door de leerkracht van 

hun kind. 

 

02-12 Gastles bureau HALT, groep 7-8 

 

04-12  Sinterklaasfeest 

We hopen Sinterklaas met de hulp Pieten 

(leerlingen groep 8) op school te ontvangen. De 

ontvangst is dit jaar alleen met de kinderen, 

zonder ouders op het plein of bij het schoolhek. 

Alle kinderen die dit leuk vinden mogen verkleed 

als (roetveeg)Piet op school komen, dat heeft 

Sint in een brief aan hen geschreven. 

Groep 1-2 en groep 3-4 vieren elk apart het 

feest met Sint en de Pieten in de hal. De groepen 

5-6 en 7-8 hebben het surprisefeest met elkaar.  

Surprises kunnen vanaf een week tevoren op het podium tentoongesteld worden. Inmiddels staan er al 

een aantal. Altijd leuk voor de kinderen om deze creatieve tentoonstelling te bekijken en nog snel wat 

ideeën op te doen. 

Vandaag drinken voor in de ochtendpauze en lunch meegeven a.u.b. Geen fruit voor in de ochtendpauze, 

de kinderen krijgen strooigoed als traktatie. Ouders van kleuters: Het Sinterklaasfeest is voor jonge 

kinderen een intensieve dag. U kunt ervoor kiezen uw kind om 12.00 uur op te halen. Geeft u dat door 

aan juf Petra, zij of Willy brengt de betreffende kinderen om 12.00 uur naar het hek. 

http://www.bergpadschool.nl/


 09-12 Workshops djembé spelen voor alle groepen 

Juf Esther komt jaarlijks aan alle groepen een gastles Djembé spelen geven. De djembés zijn van 

Primas-scholengroep en blijven een paar weken lang beschikbaar voor alle groepen, waarna ze naar een 

volgende school gaan. 

 

19-12 Kerstfeest 

De kinderen vieren het kerstfeest in hun eigen klas. Er volgt nog een aparte mail over. 

 

21-12 t/m 01-01 Kerstvakantie 

 

Annelies van Leerzem 

 

 


