
Beste leerlingen - ouders - verzorgers  - belangstellenden,  

In deze Bijp®ater informeren wij u betreffende zaken die spelen of gerelateerd zijn aan onze school.  

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming – 

AVG) zult u minder foto’s zien van activiteiten. In de nieuwsbrieven van de afzonderlijke klassen of 

indien van toepassing via ‘Klasbord’  (een app waar verschillende groepen mee werken) wordt u door 

de leerkrachten verder geïnformeerd over activiteiten e. d. van de groepen.  

Vervanging: 
Onze collega’s Mary van Kessel, intern begeleider van de groepen 1 t/m 4 en Marijke Klis, leerkracht 
van groep 4 zijn langdurig ziek. Wij wensen hen beterschap en hopen dat ze spoedig weer van de 
partij zullen zijn. 
 
Groep 4 is tot nu toe door enkele vervangers  opgevangen, zij werden hierbij aangestuurd door juf 
Oranda. Omdat juf Mary ziek is werkt Oranda inmiddels de hele week als intern begeleider. Twee 
van de huidige vervangers zullen groep 4 vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie aansturen 
met daarbij Oranda als contactpersoon. Op maandag t/m donderdag staat juf Mariska van Gulik 
voor de groep en op vrijdag is dit juf Michelle de Laat. Wij zijn blij dat, deze inmiddels vertrouwde 
gezichten voor de kinderen, ons versterken. Zeker nu het in onze regio ook heel moeilijk blijkt te zijn 
om vervangers te krijgen. 

 

Nieuwbouw Bs. Pater van der Geld 
Eindelijk gaat het gebeuren. Deze week is er begonnen met de sloop van ons oude gebouw. Aan de 
buitenkant is nog niets te zien maar deze weken zullen de mannen in witte pakken verschijnen. Als 
eerste wordt het aanwezig asbest uit de school verwijderd. Vervolgens zal het gebouw plat gaan. In 
januari is de planning dat de palen de grond ingaan en mocht er geen vertraging ontstaan dan 
trekken we in februari 2020 in de nieuwbouw en wordt vervolgens de buurschool gesloopt. 
 

 
 

Een planningsschema van de bouw hangt in de gang naast de voordeur  aan de Alberdingk  
Thijmstraat.  
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Op 25 september is er in de Van der Heijdenschool een informatieavond geweest voor 
buurtbewoners. Hier werd o.a. uitgelegd hoe het bouwverkeer gepland is en hoe de bouwplaats 
er uit zal zien. 
 
 

Ontruimingsoefening: 
Deze periode is er weer een ontruimingsoefening gehouden. Dit keer werden alle scholen in 
Nederland  opgeroepen om op 12 september om 09.00 uur een ontruimingsoefening te houden, 
met brandalarm. Tegelijkertijd was dit het luiden van de noodklok  tegen de werkdruk en 
salarissen van schoolleiding en onderwijsassistenten. Dit omdat zij nauwelijks  meegenomen zijn 
in de salarisaanpassingen zoals wel bij de leerkrachten is gebeurd.  
De ontruiming  verliep goed en volgende keer proberen we allemaal sneller op de veilige plek 
klaar te staan. Wij oefenen  meerdere malen per jaar in het ontruimen. De eerste keer wordt 
iedereen, ook de leerlingen, vooraf op de hoogte gesteld. Dit bouwen we uit totdat er uiteindelijk 
geoefend wordt waarbij alleen de preventiemedewerker(s) en de directie vooraf op de hoogte is. 

 

 
 
 
 

Kinderuniversiteit 

Elk schooljaar organiseert de 
Kinderuniversiteit van Tilburg University een 
aantal colleges voor ALLE kinderen uit groep 6, 
7 en 8 van de basisschool. Deze gratis 
kindercolleges op de campus van Tilburg 
University laten kinderen kennis maken met 
wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende 
docenten die alles over het collegeonderwerp 
af weten. Jaarlijks bezoeken honderden 
kinderen uit verschillende provincies deze 
colleges die zeer enthousiast worden 
ontvangen door zowel de kinderen, hun 
ouders/begeleiders, de scholen en niet in de 
laatste plaats door de hoogleraren zelf. 

Het eerste college van schooljaar 2018-2019 
staat gepland op woensdagmiddag 31 
oktober (15.00-16.00u). Professor (milieu-
economie en klimaatdeskundige) Reyer 
Gerlagh neemt de kinderen mee naar zijn 
onderzoeksgebied dat momenteel volop in de 
belangstelling staat. De titel van het college 
is: ‘Lekker warm?’. Op woensdagochtend 14 
november (10.00-11.00u) is er een college 
speciaal voor Plusklassen. 

 

 

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een 

kindercollege: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 
We verheugen ons erop om leerlingen van uw school bij de kindercolleges te mogen 
verwelkomen! Natuurlijk zijn ouders en begeleiders ook van harte welkom.            

 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tilburguniversity.edu%2Fkinderuniversiteit&data=01%7C01%7Cdirectiepatervdgeld%40leerrijk.nl%7C6c96300dceae43ddf74008d61d70d00a%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C1&sdata=bWI0UcPhw9qwMnHtsWlXdy9i6gdJqgtYUZXcboWMljQ%3D&reserved=0


17 t/m 21 september: Week tegen pesten 

 

 
Wij zijn het schooljaar begonnen met het werken aan een goede en veilige sfeer in iedere groep. 

Vertrouwen in elkaar en in de leerkracht is daarbij van essentieel belang. Helaas zien ook wij dat 

ondanks het bevorderen van een goede sfeer en duidelijke regels en afspraken, pestgedrag de 

kop op kan steken. Signalen van pestgedrag kunnen zijn: 

- Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot. 

- Briefjes doorgeven.  

- Opmerkingen maken over kleding of het kapsel.  

- Spullen afpakken.  

- Slaan en duwen. Buiten sluiten. 

- Een klasgenoot voortdurend de schuld geven.  

- Vervelende berichtjes sturen via sociale media.  

- Uitschelden en schreeuwen.  

- Achterna lopen, buiten school opwachten.  

De week tegen pesten helpt ons om het pesten bespreekbaar te maken. Natuurlijk moet dit niet 

beperkt blijven tot deze ene week, maar heeft het, het hele jaar onze aandacht. Als leerkracht 

hoop je dat kinderen genoeg vertrouwen in je hebben om te vertellen wat er mis gaat. Een 

gesprekje met de leerkracht is de eerste stap om te komen tot een oplossing. Maar wij hopen 

dat ook ouders alert zijn op pestgedrag.  Zowel de ouders van een pester, als de ouder van een 

gepest kind. Ook als je signalen krijgt van andere kinderen is het fijn als je dit meldt. De 

oplossing is niet altijd simpel, ook omdat het vaak buiten de school plaatsvindt, daarom moeten 

we dit samen aanpakken: school en ouders.  

Bij ons op school werken we met het beleid van sociale veiligheid. Een onderdeel daarvan is het 

pestprotocol. We hebben daarbij duidelijke stappen afgesproken wanneer er pestgedrag wordt 

gesignaleerd. Duidelijkheid voor kinderen, leerkracht en ouders helpt. In ons veiligheidsplan is 

ook opgenomen dat onze school twee vertrouwenspersonen heeft aangesteld. Inge gaat dit jaar 

starten, samen met Marijke.  

 

Namens de VCP, 

Inge en Marijke. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
de "Groene 
Voetstappen actieweek". 
van 24 t/m 30 september. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

              

http://www.groenevoetstappen.nl/
http://www.groenevoetstappen.nl/


Berichtje vanuit de MR van onze school! 
 

De Medezeggenschapsraad van Bs.  Pater van der Geld bestaat uit drie ouders:  

Lonneke v.d. Kolk, :Linda Beekmans en Hans v.d. Meerendonk 

En uit drie  teamleden: 

Naomi Schellekens, Mary van Kessel en Mariëlle van Noort. 

Wij vergaderen ongeveer 7 keer per jaar. In onze vergaderingen praten wij voornamelijk  over 

het beleid van de school. Als u als ouder iets wil voorleggen aan de MR, kan dat natuurlijk!  

 

U kunt zich wenden tot de volgende aanspreekpunten; 

 Vanuit het team: mariellevannoort@leerrijk.nl 

Vanuit de ouders: lindabeekmans@gmail.com  

 

 
 

Wij horen graag hoe u er over denkt! 

 
 

 
De TussenSchoolse Opvang van Mikz zoekt voor de Pater van der Geldschool 
BEVLOGEN TSO-medewerkers!  
 
                                                       Ontdek jouw wereld met Mikz! 
                                                       Ontdek jij met ons mee? 
                                                       Gezellig samen een bammetje eten... 
                                                       Na de lunch een spelletje spelen... 
                                                       Een glimlach toveren op het gezicht van ieder kind... 
                                                       Hoe mooi is dat? 
                                                        
En dat is precies waarvoor jij ‘s middags met ons komt lunchen! ! 
 

Dus vlieg naar die pen, bel of tik een mailtje,  
want wij zitten te springen om jou!  
www.mikz.nl - hrm@mikz.nl - 0416-369660 

Of neem contact op met de coördinator: Wil van der Meer. 

Dat kan door een mailtje te sturen naar zanddonk@mikz.nl 
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Groep 6 en 6/7: Project Respect voor de 

Natuur. 

De afgelopen periode hebben groep 6A en 

groep 6/7 gewerkt aan het project Respect 

voor de Natuur. Er werden lessen gegeven 

over o.a. de plastic soep, bedreigde 

diersoorten en het WNF, zwerfafval en 

Nederland Schoon. Naar aanleiding van deze 

lessen zijn de kinderen in tweetallen op 

onderzoek uit gegaan. Met als resultaat een 

werkstuk, muurkrant en een mooie 

presentatie.  

 

Daarnaast zijn de kinderen ook echt in actie 

gekomen. Er is, met materialen van de 

Gemeente Waalwijk, veel zwerfafval 

verzameld in de wijk. Zie het artikel op 

Waalwijk Nieuws: 

https://waalwijk.nieuws.nl/nieuws/20181003/

groep-6-en-7-basisschool-pater-geld-

supporter-schoon/  

 

Op de inloopavond zijn, naast de muurkrant, 

ook alle andere creatieve opdrachten (zoals 

plastic monsters, oceaandieren en een 

lipdub)  gepresenteerd. 

 

Een geslaagd en leerzaam project! 
 

 
 
 

 

 



 
Licht en donker 

Herfstvakantie bij Mikz 

’s Ochtends later licht. ’s Avonds eerder donker. Twee contrasten die niet zonder elkaar kunnen. 

Wat kan jij met licht? Ben je niet bang in het donker? Ontdek het bij Mikz tijdens de 

Herfstvakantie.  

Bekijk het hele programma op www.mikz.nl en meld je aan voor zondag 23 september. 

Kom ook naar de BSO van Mikz! Het wordt een super vakantie en jij bent van harte welkom! 

Ben je 7 jaar of ouder? 

Dan is de Spetterdag iets voor jou! Op donderdag 18 oktober wordt het ‘Mikz Cup Toernooi’ 

gehouden. Een groots sporttoernooi tussen vakantie-BSO’s. Durf jij het aan? 

Je vindt meer info op de Spetterflyer bij de BSO, de basisscholen en op de website van Mikz.  

 

Je zal je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal mee?!  
 
Het volledige programma is te zien op de website www.mikz.nl  
 
Heeft u interesse in vakantieopvang, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantadvies 
via klant@mikz.nl of 0416-369660.  
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Enkele werkstukken van 

 

onze kinderen 

 

Inloop 

 

11 oktober 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Een fijne herfstvakantie! 

 
 


