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In groep

naam

adres

verjaardag

Haas (1)

Daan Ekkelenkamp

Carel Fabritiusstraat 4

11 juli

Haas (1)

Max Koopman

Zeesserweg 13-a

25 juli

Haas (1)

Yasmin Houssein

de Ruyterstraat 30

1 augustus

Haas (1)

Jolien Rijnvis

Zeesserweg 20

8 augustus

Haas (1)

Roos Verheyen

Stationsweg 24

20 augustus

Haas (1)

Laura de Bakker

Fuut 3

31 augustus

Haas (1)

Jurre Lukas

de Schammelte 7

10 september

Haas (1)

Jazz Stolte

Baron Bentinckstraat 41

15 september

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Nieuw schooljaar
We zijn inmiddels alweer een paar dagen aan de gang in het nieuwe
schooljaar en alle kinderen zijn, na het vertellen van de vakantieverhalen, weer druk
aan het werk. Bij een nieuw schooljaar horen ook veranderingen. We starten dit jaar
met 4 nieuwe groepsleerkrachten voor de
klas. Juf Esmee, afgelopen jaar WPO’er bij
ons, zal op maandag, dinsdag en woensdag
juf Linda Holtmaat vervangen in groep 1. Juf Jessy geeft les in
groep 4 en Juf Marinda en Juf Nicky (WPO) in groep 5. We wensen ze heel veel succes en plezier in de groep!
TSO-Ommen
TSO Ommen is op zoek naar overblijfkrachten. Heeft u nog een
uurtje tussen de middag over en lijkt het u leuk om met de kinderen samen te eten?
Meld je dan even aan via de mail: info@tso-ommen.nl
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Juf Linda is weer mama!

Hulpouderlijst

Op vrijdag 29 juli jl. is juf
Linda bevallen van haar
tweede dochtertje. Haar
naam is Vera Josien Elise
Holtmaat. Het gaat goed
met moeder en dochter,
maar ook Stefan en grote
zus Isa zijn natuurlijk ongelofelijk blij en trots. Wij willen namens iedereen van de
Sint Bernardusschool Linda, Stefan & Isa heel
veel plezier, geluk en gezondheid toewensen
met de kleine Vera.

Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het
gezin de hulpouderlijst mee waarop u kan aangeven welke klusjes u kunt doen of welke hulp
u kan bieden tijdens dit schooljaar. Deze lijst
graag voor 9 september as. weer inleveren bij
de leerkracht van uw kind. Omdat we moeten
wachten op de ingevulde hulpouderlijsten
blijft de schoolwaslijst van vorig schooljaar nog
even van kracht.

Juf Leoni
Het is u misschien al opgevallen of u heeft
het via uw kind gehoord, maar we mogen
wereldkundig maken dat Juf Leoni van de
Haasgroep en groep 3 in blijde verwachting is.
Zij verwacht met haar vriend Emile haar derde kindje. Zo gauw wij meer informatie hebben over haar verlof, zullen wij dit zo spoedig
mogelijk communiceren.

Aanmelden broertjes of zusjes
Wij willen u vragen om broertjes en zusjes
van kinderen hier op school, die tijdens dit
schooljaar 4 worden, alvast aan te melden.
Hierdoor krijgen wij een goed beeld van
het aantal leerlingen dat wij nog kunnen
verwachten. Een aanmeld– en inschrijfformulier is af te halen bij Marco Veneboer of
Ellen Klink .
Studiedag team

Woensdag 14 september a.s. zijn alle kinderen
vrij i.v.m. een studiedag van het team.

Vertrokken
In de zomervakantie hebben natuurlijk alle kinderen uit
groep 8 de stap naar het voortgezet onderwijs gemaakt,
maar vanwege verhuizing zijn ook Brent uit groep 2 en
Jayden uit groep 5 vertrokken. Wij wensen ze veel
succes en plezier op hun nieuwe school.
Bernardusmarkt
Vrijdagavond 16 september a.s. organiseert de activiteitencommissie (AC) weer de jaarlijkse Bernardusmarkt.
Hiervoor zijn ze nog op zoek naar een aantal dingen.
Ze zoeken kleine prijsjes voor in de grabbelton of bij
andere spelletjes. Als u thuis nog iets heeft liggen, kan dit
ingeleverd worden in de patio, aan de kant van groep 6.
Voor de veiling zijn ze op zoek naar items die het waard
zijn om geveild te worden. Mocht u als hulpouder willen
helpen bij het opbouwen van de markt of willen helpen bij
een (spel)onderdeel, dan kan u zich via de mail opgeven bij
de voorzitter van de AC, Robin Veurink:
veurink.r@me.com. Met uw hulp belooft de Bernardusmarkt weer een waar spektakel te worden. Binnenkort
wordt er meer bekend gemaakt wat er allemaal te doen is.
Houdt u deze avond dus vrij!

Wij wensen
Leoni een voorSchoolwas
spoedige zwangerschap toe.
Woe. 31 aug. Carla Keijzer
Vrij. 2 sept.

Jacintha Groeneveld

Woe. 7 sept. Selma Beldman
Vrij. 9 sept

Elly Berkel

Woe. 14 sept Diana van der Heide
Vrij. 16 sept

Anita Haverkort

Woe. 21 sept Mirjam Veenstra
Vrij. 23 sept

Alice v.d. Nieuwboer

Woe.28 sept Martine vd Linde
Vrij. 30 sept Jan Huiskes
De oranje waszak staat bij de kast,
tussen de lokalen van groep 3 & 4..

