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Deze maand zijn er geen nieuwe kinderen op de St. Bernardus gekomen.
Vervangingsproblematiek
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van het
bestuur van Catent over de vervangingsproblematiek die de
scholen van onze stichting ervaren als gevolg van de
ketenregeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).
Gelukkig hebben wij tot nu toe nog weinig een beroep hoeven doen
op invallers i.v.m. vervanging van zieke leerkrachten. Toch zou deze
situatie zich ook op onze school voor kunnen doen. Mocht er als
gevolg van ziekte bij één van de leerkrachten het probleem voordoen dat wij niet in staat zijn om een
invalleerkracht te krijgen dan is onze insteek dat wij het altijd eerst
intern proberen op te lossen. Mocht dit om welke reden dan ook
niet lukken, dan wordt er bekeken of de desbetreffende groep opgesplitst kan worden en verdeeld onder andere groepen. Mocht dit
niet lukken dan kan het zijn dat we genoodzaakt zijn om de groep
‘naar huis te sturen’. Uiteraard zullen we ten allen tijde ons uiterste best doen om te proberen deze laatste situatie te voorkomen.
Bericht van de Politie Ommen
De afgelopen tijd hebben wij een inventarisatie gemaakt
van het parkeergedrag bij basisscholen. Voornamelijk
hebben wij toezicht gehouden op de tijden dat de
kinderen werden gebracht en/of opgehaald. Over het
algemeen wordt er netjes geparkeerd op de daarvoor bestemde
plaatsen. Toch zijn er ouders die hun auto even op het trottoir, in
een bocht of voor opritten van woningen parkeren om snel hun
kind naar school te brengen. Dit zorgt voor hinderlijke en in sommige gevallen verkeersgevaarlijke situaties. Via deze weg willen wij u
erop wijzen om rekening te houden met andere verkeersdeelnemers
en te letten op de verkeersveiligheid. Wij hopen op uw begrip en
medewerking.
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Belangrijke data
Inloopochtend
Vrijdag 3 februari
Rapportgesprekken
3 t /m 8
donderdag 9 februari &
dinsdag 14 februari
Carnaval op school
Vrijdag 17 februari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Inloopochtend
Woensdag 1 maart
Opendag
Woensdag 8 maart

Carnaval 2017
Vrijdag 17 februari barst het carnavalsfeest bij ons op school weer los.
Welke prins of prinses zal dit jaar voorop
gaan in de polonaise van de
Bernarduszotten? We zijn benieuwd wie er
uit de kandidaten van groep 8 door de
andere kinderen tot prins(es) Carnaval
wordt gekozen. Prins Carnaval viert
samen met de raad van 11, leerkrachten,
alle kinderen van groep 1 t/m 8 en het
liefst een hele grote groep ouders
carnaval, op de vrijdagmorgen van 10.30
uur tot 12.15 uur in de grote gymzaal.
Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur
op school verwacht. Iedereen mag verkleed op school komen en na het fruit
eten gaan we met z’n allen naar de gymzaal
zodat daar het feest kan losbarsten. Tot
dan!

Workshop Crescendo
De workshop voor groep 5 en 6 bij Crescendo was een groot succes. De kinderen
zijn uitgenodigd om op maandag 6 februari
mee te spelen met het jeugdorkest. Dit
mag op zelfgemaakte instrumenten of op
een leen-instrument. Na afloop mogen de
kinderen hun zelfgemaakt instrument
(voorzien van naam en telefoonnummer )
achterlaten zodat Crescendo een aantal
prijswinnaars kan uitzoeken. De prijs is nog
even een verrassing. Ze beginnen om 18.30
uur aan de van Reeuwijkstraat 36 in het
verenigingsgebouw. Opgave is niet nodig.
Oproep Kleding
Mocht u nog ondergoed en/of broeken in
de maat 98 t/m 116 over hebben dan is dat
van harte welkom. U kunt het inleveren bij
de leerkrachten van de onderbouw.
Hartelijk dank!

Voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag 17 februari begint om 12.30 uur de
voorjaarsvakantie. Op maandag 27 februari begint de
school weer 0m 8.30 uur.
Gevonden voorwerpen
De week voor de voorjaarsvakantie liggen alle gevonden
voorwerpen uitgestald in de patio.
Open dag
Woensdag 8 maart a.s. stellen wij
‘s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur en
‘s avonds tussen 17.30 en 19.00 uur onze
school open voor ouders die op zoek
zijn naar een basisschool voor hun kind.
Als u nog iemand in uw omgeving kent
die een kind heeft dat bijna naar school gaat, wilt u hen
dan inlichten over onze Open dag.
De Week van de Lentekriebels 2017
Onze school doet ook dit jaar weer mee aan de Week van
de Lentekriebels. In de week van 13 t/m 17 maart 2017
wordt er elke dag in groep 1 t/m 8 aandacht besteed aan
relationele en seksuele vorming.

Schoolwas
Vrijdag 03
febr.

Fam. Ester

Woensdag
08 febr.

Iris Fijlink

Vrijdag 10
febr.

Bianca Grootenhuis

Woensdag
15 febr.

Patricia van Gijssel

Vrijdag 17

Simone Haveman

Woensdag
22 febr.

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 24

Voorjaarsvakantie

Woensdag 1 Daan Jager
Vrijdag 3
maart

Mirjam Jaspers

Woensdag 8
maart

Annelies Kerkdijk

