
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief juni/juli 
 
Mededelingen: 
 
Buitenactiviteiten 
Heerlijk dat het eindelijk goed weer geworden is. Dat maakt het voor ons handiger om veel 
buitenactiviteiten voor de kinderen te organiseren. De juffen werken regelmatig met Bewegend 
Leren, vaak buiten. Bewegend Leren zorgt ervoor dat de leerstof beter blijft zitten in de hoofden 
van de kinderen, o.a. doordat beide hersenhelften dan moeten samenwerken. 
Juni/juli is een periode van veel extra activiteiten, zoals Sportdag, Juffenfeest, Schoolreisje, enz. 
Fijn dat deze extra’s voor de kinderen in enigszins aangapaste vorm toch kunnen doorgaan! 
 
Eigen-school-programma 
De basisscholen zijn druk bezig met het maken van Eigen-school-programma. Om voor het extra 
geld van de minister in aanmerking te komen om ‘Corona achterstanden’ weg te werken moet 
elke school haar eigen plan schrijven. Het geld krijgen we sowieso als het plan goed is.  
Of er op de Bergpadschool in zijn algemeenheid van achterstanden gesproken kan worden is de 
vraag. Wel zien we dat sommige leerlingen minder vooruit zijn gegaan op lezen, taal en/of 
rekenen. Ouders kunnen dat zelf zien op de Cito-toets grafieken die twee maal per jaar in de 
rapportmap zitten. 
Op onze school hebben we te weinig vooruitgang in lezen voor groep 3, 4 en 5 geconstateerd en in 
Begrijpend lezen in groep 7-8.  
Het zelf lezen is er thuis bij sommigen blijkbaar een beetje bij ingeschoten. Op school krijgt het 
leesonderwijs nu en volgend schooljaar extra aandacht en tijd en we schaffen nieuwe boeken aan. 
Maar het is heel goed dat uw kind ook thuis blijft lezen, ouders vraag ik dit te stimuleren. Dat is 
echt in het belang van uw kind! Om jezelf later in het voortgezet onderwijs én in de maatschappij 
goed te kunnen redden is goed kunnen lezen van cruciaal belang! 
 

 
Agenda: 
07 en 10-06 Ouderspreekuur 

Omdat we persoonlijk contact met ouders gemist hebben en prettig vinden willen we u 
deze keer uitnodigen om aan het open raam van de klas van uw kind een gesprek met de 
juf te voeren, op 1 ½ m. afstand. U kunt via Parro inschrijven voor dit 10-min. spreekuur. 

08-06 HALT gastles groep 7-8 
Het onderwerp van deze tweede interactieve onlinegastles is Online Veiligheid. Een 
onderwerp waar de kinderen in deze tijd nooit genoeg over kunnen leren! 

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



10-06 Sportdag groep 5 t/m 8 van 9.00 – 12.00 uur 
De gezamenlijke sportdag met verschillende scholen op Serooskerke gaat ook dit jaar niet 
door. Daarom heeft Wilbert voor alle scholen afzonderlijk een sportdag op locatie 
georganiseerd. Wij gebruiken hiervoor het veldje aan de J. Catsstraat. 
Graag de kinderen geschikte kleding en schoenen laten aantrekken vandaag, een beetje 
afhankelijk van het weer. Laagjes die uit kunnen zijn handig. En een extra flesje/beker 
water kan geen kwaad. 

11-06 Juffenfeest groep 1 t/m 4 
We vieren vandaag de verjaardagen van de juffen met de kinderen. Het wordt een 
feestelijke dag met diverse spelletjes en activiteiten, binnen en buiten. Verkleed komen 
mag, hoeft niet. Het thema is Clowns, maar als uw kind andere verkleedkleren aan wil, 
prima! Het moet een feestje voor de kinderen zijn en geen verplichting. In de ochtend 
krijgen de kinderen een traktatie, dus alleen lunch met drinken meegeven a.u.b. 

28-06 Schoolreizen groep 1 t/m 6 
Vervoer: Vanwege Corona kunnen we als school niet organiseren dat kinderen meerijden in 
auto’s van andere ouders, wij hebben ons te houden aan de protocollen. En halfvolle 
bussen zijn te duur. Vandaar dat we een beroep op alle ouders van 1 t/m 4 moeten doen 
voor vervoer. We rekenen op uw begrip en hopen dat dit gaat lukken! 

 Groep 1-2 
We maken er een gezellige stranddag van in Domburg, met spelletjes en strandactiviteiten. 
De kinderen worden om 8.45 uur verwacht op het verzamelpunt op de parkeerplaats voor 
opgang De Hoge Hill. 
De kinderen mogen hun zwembroek/badpak aan onder hun gewone kleren. Graag een 
handdoek en onderbroekje meegeven. We gaan alléén pootjebaden, niet zwemmen. Graag 
uw kind vooraf insmeren met zonnebrandmiddel. 
Voor een traktatie en een lekkere lunch wordt gezorgd. 
Wilt u uw kind om 13.45 uur weer ophalen op de parkeerplaats? 
Groep 3-4 
Om 8.30 uur vertrekken we vanaf school met de paardentram naar Camping De Witte Baai, 
de camping van juf Marleen en haar familie. De juffen hebben erg hun best gedaan om 
uitdagende activiteiten te organiseren op de kindvriendelijke camping, zodat de kinderen 
een leuke dag hebben. Voor eten, drinken en traktaties wordt gezorgd, de kinderen hoeven 
niets mee te nemen. 
We vragen u zelf uw kind om 14.00 uur op te halen. Het adres is Baaiweg 1a, 4363 NN 
Aagtekerke. 

 Groep 5-6 
We vertrekken om 8.30 uur op de fiets vanaf school en zijn om 14.00 uur weer terug. Het 
programma ligt momenteel nog niet vast, u hoort er snel van via juf Rian.  
NB: Denk eraan uw kind vooraf in te smeren met zonnebrandmiddel en/of uw kind zo 
nodig nog een zakflesje mee te geven. 

 
 
30-06 Groep 8, kennismakingsmiddag CSW/Nehalennia 

Om op tijd in Middelburg te kunnen zijn mogen de kinderen van groep 8 om 12.00 uur naar 
huis. 



05, 06, 07-07 Schoolkampactiviteiten voor groep 7-8 
Hoewel we geen schoolkamp met overnachting kunnen organiseren dit jaar gaan we er 
voor groep 7-8 wel 3 leuke dagen van maken! Dit o.l.v. juf Anne, juf Astrid en meester 
Wilbert. De ouders krijgen van de leerkrachten nog bericht over het hoe en wat ….. 
Wilt u zorgen dat de fiets van uw kind in orde is? Er gaat veel gefietst worden deze keer! 

08-07 Groep 7-8 is vrij 
15-07 Rapporten mee naar huis 
16-07 Eindfeest 

Het feest is van 9.00 – 14.00 uur. Als u vanwege uw werk in de problemen komt met deze 
latere begintijd, vraag ik u even te overleggen met de juf van uw kind, dan regelt zij iets. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Meer informatie ontvangt u later via de leerkrachten, voor mij is het programma een 
verrassing, spannend hoor! 

19-07 Opvoering musical Koning van Katoren groep 7-8 en afscheidsavond groep 8 
De kinderen gaan de laatste acht schoolweken hard oefenen om een mooi optreden te 
kunnen geven. Over hoe één en ander organisatorisch gaat worden ingevuld hoort u later. 
Hopelijk wordt het Covid- protocol waaraan we ons als school moeten houden nog 
bijgesteld en kunnen we de musical ‘life’, in het bijzijn van ouders uitvoeren. We wachten 
het nog even af. 

23-07 Start zomervakantie, t/m 3 september 
 

Annelies van Leerzem 
 


