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In groep

naam

adres

verjaardag

Haas (1)

Arend Veldhuijsen

Koolmeesstraat 10

28 november

Haas (1)

Ylaina Griemink

Van Brakelstraat 36

24 juni

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school!
Juf Ellen is weer mama!
Op dinsdag 29 november jl. is juf Ellen bevallen
van haar tweede dochtertje. Haar naam is Nadi
Katie Kroes. Het gaat goed met moeder en
dochter. Ook Keor en grote zus Mila zijn
natuurlijk ongelofelijk blij en trots. Wij willen
namens iedereen van de Sint Bernardusschool
Ellen, Keor en Mila heel veel plezier, geluk en
gezondheid toewensen met de kleine Nadi.

Samen voor de voedselbank
Duizenden mensen in Overijssel leven onder de armoedegrens, 1 op de 9
kinderen zit dagelijks met honger in de klas. Daarom komt RTV Oost
opnieuw in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de
Voedselbanken in Overijssel. Tijd voor actie! De Sint Bernardusschool
heeft zich aangemeld als inzamellocatie. De inzamelingsactie loopt tot 17
december 2016. Vanaf maandag 12 december staan er lege kratten in de
ruimte bij juf Janny waarin de artikelen verzameld kunnen worden. Er
worden alleen artikelen ingezameld die op het Overijssels Boodschappenbriefje staan. Deze lijst met boodschappen is samengesteld door de
Voedselbanken en het is hun wens alleen deze artikelen in te zamelen.
Voor meer informatie www.rtvoost.nl/voedselbank. We rekenen op uw
massale medewerking! Alvast bedankt namens de voedselbank.
Boodschappenbriefje:
* Pasta, rijst of couscous
* Groenten of peulvruchten in blik
* Maaltijdsoep in blik
* Houdbare (gesteriliseerde) halfvolle melk
* Koffie of thee.
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Belangrijke data
2 december
Sinterklaas op school
Donderdagmiddag
22 december:
alle kinderen vrij!
Vrijdag 23 december:
8.45 Kerstviering in de
kerk
23 t/m 10 januari
Kerstvakantie
Maandag 9 januari
Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)

Leergroep St. Bernardus
De leergroep biedt studenten van de KPz de
mogelijkheid hun kennis op de werkvloer op te
doen, uit te breiden en toe te passen.
Tijdens de bijeenkomsten staat het leren vanen met het team en elkaar centraal. Onze
leergroep bestaat uit 5 studenten:
Céline Stoevelaar (groep 7), Rosalie Nijland
(groep 2), Tobias Ramerman (groep 6), Linda
Hoeve (groep 3) en Nicky van Dijk (groep 5).
Dit jaar gaan wij onze juffen, meesters en
leerlingen enthousiast proberen te maken
voor het vak natuur en techniek! Dit gaan wij
doen door middel van het organiseren van een
themaweek. Deze zal in het begin van het
nieuwe jaar plaatsvinden. Mochten er ouders
zijn die hier enthousiast van worden, leuke
ideeën zijn altijd welkom! Komt u ons tegen
op de Bernardus, dan weet u wie we zijn!

Kerstliedjes voor de ouderen
Groep 5 zal op maandag 12 december a.s. kerstliedjes zingen voor de bewoners van Oldenhage. Dit optreden vindt ‘s middags plaats in het
parochiehuis bij de kerk.

Kerstmusical, kerstbuffet en zingen bij de
boom
De leerlingen van groep 6 zijn al heel enthousiast bezig met het instuderen van de kerstmusical ‘Scrooge!’
De kerstmusical begint donderdag 22 december om 17.00 uur. Alle kinderen moeten daarom om 16.45 uur aanwezig zijn bij de Carrousel.
Na de kerstmusical gaan we lopend naar school
alwaar een heerlijke broodmaaltijd op ons staat
te wachten. Na het eten gaan alle kinderen
met hun lampion naar buiten om bij de kerstboom, onder begeleiding van Crescendo, kerstliedjes te zingen. Natuurlijk zijn ook weer alle
ouders uitgenodigd om mee te
zingen. Omdat de kinderen deze avond naar
school gaan zijn zij ‘s middags allemaal vrij.

Verkeersweek
Wat hebben we genoten van de prachtige
opening met het Koninklijk paar. De groep 1
t/m 3 hebben een fiets-parcours afgelegd,
de groepen 4 en 5 zijn op excursie geweest
naar de brandweer en er was een skate
workshop voor de groepen 6, 7 en 8. We
kijken terug op leuke en leerzame verkeersweek. We willen u vragen om uw auto alleen
te parkeren langs de stoeprand of op de
parkeerplaatsen bij de gymzaal. Wij rekenen
er op dat ook u meewerkt aan een veilige
verkeerssituatie rondom onze school!

Voorleeswedstrijd

Na een spannende finale, met 4 ijzersterke kandidaten, ging de
jury in beraad en werd Eva Berkel uiteindelijk tot voorleeskampioen van de Sint Bernardusschool gekroond. Zij zal onze
school in januari 2017 vertegenwoordigen tijdens de finale van
de gemeente Ommen, in de bibliotheek.

Gevonden voorwerpen/ schoolwas
De week voor de kerstvakantie liggen alle gevonden
voorwerpen uitgestald in de patio. Alles wat daar nog van
overblijft, gaat naar een goed doel. Wilt u eraan denken, als u
aan de beurt bent, dat u de was meeneemt? Hartelijke dank!!

Schoolwas
vr. 2 dec.

Fam. Mensink

Woe. 7 dec.

Diana Niens

vr. 9 dec.

Diana Nijenhuis

Woe. 14 dec Debby Oude Breuil

Vr. 16 dec.

Christel Sampimon

Woe. 21 dec Ageeth Tempert

Vr. 23 dec.

Marlies Vreeman

Woe. 11 jan

Ria Jansman

Vr. 13 jan.

Elly Berkel

De oranje waszak staat bij de kast,
tussen de lokalen van groep 3 & 4.

