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Deze maand zijn er geen nieuwe kinderen in groep 1 gekomen.
Vaste invaljuf groep 8
Dit schooljaar is Frank Redder begonnen met een 2-jarige Master SEN
opleiding aan de hogeschool Windesheim. In verband met zijn opleiding is
hij de woensdagen niet aanwezig in de groep.
Wij zijn blij om te kunnen melden dat Kristy Versluis de rest van het
schooljaar groep 8 op woensdag onder haar hoede gaat nemen.
Kristy is naast haar opleiding Master Leren & Innoveren al 2 dagen
werkzaam in groep 7/8 van de Sint Jozefschool in Wijhe en heeft daar
ook vorig schooljaar al 2 dagen in de week voor groep 8 gestaan.
Kristy heeft heel veel zin om met de kinderen van onze groep 8 aan de
slag te gaan. We wensen Kristy een fijne tijd bij ons op school!
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St. Bernardus gaat voor veilig! (verkeersweek 2017)
Van 07 t/m 11 november aanstaande is het zover:
Op de Bernardusschool wordt weer volop aandacht geschonken aan
veiligheid in het verkeer. Er staan allerlei spetterende activiteiten op het
programma zoals een bezoek bij de brandweer, de politie en een skate
instuif. Natuurlijk wordt de fietsverlichting gecontroleerd en worden er
verschillende dingen geknutseld die met het verkeer te maken hebben.
De opening op 07 november om 08.30 uur
belooft al spectaculair te worden met een royal
tintje dankzij mystery guests uit het Westen van
het land. Wij verklappen nog niet, wie het zullen
zijn, maar wees op tijd om het niet te missen!!!
Groeten van de verkeersouders

Voorleeswedstrijd

Maandag 28 november a.s. is de schoolfinale van de nationale voorleeswedstrijd. Kinderen uit groep 7 & 8 zijn op dit moment druk bezig om hun
voorleeskunsten te tonen aan hun klasgenoten.
Uiteindelijk zullen er 2 kinderen uit groep 7 en 2 kinderen uit groep 8
meedoen aan de schoolfinale. De voorleeskampioen zal onze school
vertegenwoordigen in de Ommense finale.

Belangrijke data
3 november t/m
10 november:
Kind-oudergesprekken
groep 8
17 en 22 november
Oudergesprekken
groep 1 en 2
25 november:
Speelgoedochtend 1 & 2
1 december
Surpriseavond 6 t/m 8
2 december
Sinterklaas op school

EU-schoolfruit

Jumbo Actie

Zoals het er nu naar uitziet starten wij
volgende week met het project:
EU-Schoolfruit. Wij zijn erg blij dat we dit
jaar weer zijn ingeloot! Het doel van het
project is om de kinderen kennis te laten
maken met allerlei soorten fruit en groente.
We stimuleren de kinderen in ieder geval te
laten proeven, mocht uw kind een bepaald
stuk fruit echt niet lusten dan mag uw kind
zelf fruit meenemen. We zullen het fruit op
woensdag, donderdag en vrijdag uitdelen.
Janny informeert u welk stuk fruit of groente
uw kind de betreffende week krijgt. Dit
project zal lopen tot 19 mei 2017.

Samen trots op een schone school!

Met het EU-Schoolfruitprogramma maakt
onze school een goede start om de kinderen
gezonde eetgewoonten aan te leren!

Van het geld van de Jumbo Aktie hebben wij
een prachtig schaduwdoek gekocht voor
boven de zandbak. Een aantal vaders van
school gaan de palen voor het doek monteren.
We willen iedereen bedanken die de
kassabonnetjes van de Jumbo in ons kluisje
hebben gedaan.
Afval scheiden op school!. Wij willen
graag een afvalvrije school zijn en
doen mee aan deze Landelijke pilot.
Inmiddels scheiden wij al het afval in
de klas. Om het afval zo min mogelijk
te houden willen wij graag dat uw
kind voor de lunch een broodtrommel gebruikt
en een drinkbeker in plaats van een pakje drinken met een rietje. Na de herfstvakantie zijn
de kinderen van groep 8 begonnen met wekelijks het zwerfvuil op het schoolplein en rondom school op te ruimen. Wilt u meer informatie
over deze pilot? http://www.mooi-schoon.nl/
jong-geleerd-is-oud-gedaan/basisonderwijs/pilot

Leerlingenraad
Tijdens Prinsjesdag waren de verkiezingen voor de leerlingenraad . Voor de kinderen die zich kandidaat hadden gesteld was
het een spannende dag. De volgende kinderen zijn door hun
klasgenoten gekozen.
Groep 5: Noor Berkel en Vin Bakker. Groep 6: Danique de
Lange en Wessel Nijenhuis. Groep 7:Isa Boersen en
Gijs Witteveen en voor groep 8:
Samuel Schutte en
Esmee Oude Breuil.
Een aantal doelen die zij graag dit
jaar willen realiseren zijn:
Spiegels in de w.c. aan de bovenbouwkant, goede goaltjes, cup a
soup en ijsjes voor bij de overblijf.
En een schommelnest op het schoolplein.
Wij wensen deze kinderen veel succes toe bij het realiseren van
deze en nog vele andere idealen

Schoonmaakavonden
Afgelopen maandag en dinsdag is een grote groep ouders weer
druk aan het poetsen geweest in de lokalen. We willen iedereen
die meegeholpen heeft weer bedanken voor hun inzet.
De volgende schoonmaakavonden zijn op maandag 11 en
dinsdag 12 januari 2016.

Schoolwas
Wo. 2 nov.

Patricia van Gijssel

Vr. 4 nov.

Simone Haveman

Wo. 9 nov.

Daan Jager

Vr. 11 nov.

Mirjam Jaspers

Wo. 16 nov.

Annelies Kerkdijk

Vr. 18 nov.

Marloes Koggel.

Wo. 23 nov.

Danielle Lammerink

Vr. 25 nov.

Ester Smit

Wo. 30 nov.

Jolanda Maats

Vr. 2 dec.

Fam. Mensink

