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We wensen je een fijne tijd toe bij ons op school.
Afscheidsfeest juf Rineke!
Na 39 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt (waarvan 31 jaar
op de Sint Bernardusschool!), gaat juf Rineke binnenkort met
pensioen! Op vrijdagochtend 21 april a.s. zullen we haar op een
feestelijke wijze uitluiden. Over de festiviteiten rondom het afscheid hoort en leest u binnenkort meer.

Start van de Eendjesgroep
Sinds afgelopen maandag is er een instroomgroep voor de jongste kleuters gestart, zodat we hen meer en gerichter aandacht kunnen geven.
De kinderen in de Eendjesgroep krijgen les van juf Esmee & juf Janny.
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Open dag
Woensdag 8 maart a.s. openen wij ‘s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur en ‘s
avonds tussen 17.30 en 19.00 uur onze deuren 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?

Belangrijke data
Open dag Bernardusschool

Carnaval
Vrijdag 17 februari jl. ging het dak eraf op
de Sint Bernardusschool. Het Carnavalsfeest was, mede dankzij Prinses Floor en de
raad van 11, een groot succes! Iedereen zag
er prachtig uit. We hebben genoten van de
verschillende acts!

Bezoek kinderboekenschrijfster
Kinderboekenschrijfster Corien Oranje komt op maandagmiddag
13 maart a.s. in groep 3 en 4! Zij zal vertellen hoe het is om kinderboeken te schrijven en uiteraard zal zij uit eigen werk voorlezen.

Woensdag 8 maart 2017
09.00-12.00 uur
17.30-19.00 uur

Week v/d Lentekriebels
20 t/m 24 maart 2017
Witte Donderdagviering
Donderdag 13 april 2017
Sint Brigittakerk, 13.30 u
Goede Vrijdag
14 april: Alle kinderen vrij
Afscheidsfeest juf Rineke
Vrijdag 21 april
08.30-12.30 uur

Scholierenloop — 31 maart 2017

De Week van de Lentekriebels 2017

Vrijdag 31 maart a.s. is er weer een scholierenloop,
georganiseerd door ACO van Elderen. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meedoen. De start
is vanaf 18.15 uur. De kinderen van groep 3 & 4
lopen 1 ronde (400 meter) en de kinderen van groep
5 t/m 8 lopen 2 rondes (800 meter). De snelste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van elke school mogen het tegen elkaar opnemen in een spannende
scholenestafette. De deelnemende leerlingen
worden tijdens de scholierenloop bekend gemaakt.
Als voorbereiding op de scholierenloop zal er
tijdens de gymles extra aandacht besteed worden
aan het hardlopen. Gerrit Voortman, de man van
juf Sylvia, zal enkele hardlooptrainingen verzorgen.
Indien nodig ontvangt u meer informatie van de
groepsleerkracht. Er kan ook gratis extra getraind
worden op woensdag 8, 15 & 22 maart van 17.00 tot
18.00 uur op Sportpark Westbroek. Deze training
wordt verzorgd door gediplomeerde looptrainers.
Inschrijven voor de scholierenloop kan via de
website www.acovanelderen.nl.
Dit kan nog t/m
19 maart a.s.

Op 21 maart begint de
lente, hét jaargetijde van
nieuw leven. Kinderen
zijn vaak geboeid door
de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby‘s.
Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? En wat is het verschil tussen een jongen
en een meisje? De lente is hét moment om aandacht
te besteden aan deze en andere vragen over relaties
en seksualiteit.
Seksualiteit en seksuele diversiteit zijn expliciet
opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal
onderwijs. Op school, in de media, op straat, thuis,
overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die hiermee te maken hebben. Een goede
begeleiding, kennisoverdracht en het leren van
relationele vaardigheden kan er toe bijdragen dat
kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen.
Onze school doet daarom van 20 t/m 24 maart 2017
mee aan de Week van de Lentekriebels. Tijdens
deze week wordt er elke dag in groep 1 t/m 8 aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming.

Techniekweek
Van 4 t/m 12 april a.s. vindt de techniekweek plaats! De kinderen
zullen van alles leren rondom het thema elektriciteit. In alle groepen
zullen er proefjes gedaan worden. Op woensdag 12 april kunt u tussen
12.00 en 12.30 uur een kijkje komen nemen in de klas van uw
kind(eren), om te zien wat zij in deze techniekweek ontdekt hebben.
Wij kijken uit naar een leuke en leerzame week!

Schoolvolleybaltoernooi

EHBO groep 7

Woensdagmiddag 15 maart a.s. doen groep 7 en 8
met zes teams mee aan het schoolvolleybaltoernooi
in de Carrousel. Deze sportieve middag wordt
georganiseerd door Volco en start om 13.30 uur.
Kom allemaal naar de sporthal om onze teams aan te
moedigen!

Groep 7 gaat zich vanaf 30 maart a.s. bezighouden met EHBO.
Tijdens het project dat 10 weken zal duren, gaan de kinderen
wekelijks aan de slag met de theorie en de praktijk.

Bezoek Nationaal Tinnen figuren Museum
Groep 4 is maandag 27 februari op bezoek geweest bij het Tinnen
Figuren Museum in Ommen. De kinderen hebben hier een reis
gemaakt door de tijd van de Middeleeuwen. Zij hebben antwoord
gekregen op de volgende vragen: hoe heeft ons huis er vroeger
uitgezien en wat zouden wij gegeten hebben als wij in deze tijd
geleefd hadden? Groep 3 gaat deze leuke reis donderdag 2 maart a.s.
maken.

Schoolwas
Woensdag 8
maart

Annelies Kerkdijk

Vrijdag 10
maart

Marloes Koggel

Woensdag
15 maart

Daniëlle Lammerink

Vrijdag 17
maart

Ellen Lammertink

Woensdag
22 maart

Jolanda Maats

Vrijdag 24
maart

Fam. Mensink

Woensdag
29 maart

Diana Niens

Vrijdag 31
maart

Diana Nijennuis

Woensdag 5
april

Debby Oude Breuil

Vrijdag 7
april

Christel Sampimon

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

