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In groep

naam

adres

verjaardag

Eendjes (1)

Lore van Vuuren

Goudvinkstraat 1

20 maart

Eendjes (1)

Juliët van Zuiden

Jacob Marisstraat 82

25 maart

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Schoolfotograaf
Op maandag 8 en dinsdag 9 mei a.s. komt de schoolfotograaf onze school
bezoeken. Dit schooljaar werken we met Backxpositief Schoolfotografie.
De kinderen worden op een natuurlijke en eigentijdse manier gefotografeerd. Met een persoonlijke inlogkaart kunnen foto’s en producten online
besteld worden. Omdat de schoolfotograaf twee dagen aanwezig is op
school, kunnen er meerdere foto’s gemaakt worden van elk kind. U hoort
spoedig via de mail op welke dag(en) uw kind)eren) aan de beurt is (zijn).
Meer informatie over de fotograaf vindt u op: www.backxpositief.nl
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Verkeersexamen groep 7
Vandaag maakten de leerlingen van groep 7
het schriftelijke gedeelte van het verkeersexamen. Volgende week, 11 april, leggen de
kinderen het praktisch verkeersexamen af.
We wensen ze veel succes!

Koningsdagvakantie / 5 mei
Vrijdagmiddag 21 april a.s. om 12.30 uur begint voor alle kinderen de koningsdagvakantie. Op maandag 1 mei beginnen we weer om 8.30 uur.
Vrijdag 5 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Bevrijdingsdag.

Vervanging in groep 3
Wij kunnen nu officieel melden wie Rineke straks, na haar afscheid, tot
aan de zomervakantie gaat vervangen in groep 3. Juf Esmée is bereid om
na de Koningsdagvakantie op maandag, dinsdag & woensdag groep 3 voor
haar rekening te nemen. Daarnaast zal juf Ellen op donderdag en vrijdag
in groep 3 staan. Dit betekent wel dat juf Esmee de eendjes vaarwel moet
zeggen. In plaats van Esmee gaat Hetty vanaf de Koningsdagvakantie op
maandag en dinsdag de eendjesgroep onder haar hoede nemen.
Wij zijn heel blij dat wij dit intern hebben kunnen oplossen.

Belangrijke data
Techniekweek
4 t/m 12 april
Afname IEP groep 8
18 en 19 april
Afscheid juf Rineke
21 april
Koningsdag vakantie
24 april t/m 28 april
Bevrijdingsdag
5 mei, Kinderen vrij
Rapportavond 1 en 2
9 en 11 mei
Schoolfotograaf
8 en 9 mei

Rapportgesprekken groep 1 en 2
De rapportgesprekken voor groep 1 & 2 zijn op
dinsdag 9 en donderdag 11 mei a.s. Voor Pasen
ontvangt u een uitnodiging voor één van deze
data. Wij nodigen u ook uit om voor en/of na
het gesprek een kopje koffie te komen drinken in de lerarenkamer.
Witte Donderdag / Goede vrijdag
Op donderdagmiddag 13 april is er weer, met
alle kinderen van onze school, een ‘Witte Donderdagviering’ in de Sint Brigittakerk.
Deze viering begint om 13.30 uur en uiteraard
zijn ook alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom.
Op Goede Vrijdag 14 april is iedereen vrij.

Wijzigingen data
De datum van het schoolfeest en de
schoolreisjes is veranderd. Op de kalender
staat dat deze op donderdag 15 juni zijn maar
het is vervroegd naar donderdag 8 juni.
Op vrijdag 16 juni organiseert de school een
Goede Doelenmarkt. Verdere informatie volgt
nog!

De Week van de Lentekriebels
De week van 20 t/m 24 maart jl. stond in het
teken van ‘de week van de lentekriebels’. Tijdens deze week is er in groep 1 t/m 8 elke dag
aandacht geschonken aan relationele en seksuele vorming. De lessen waren aangepast aan de
leeftijd en belevingswereld van de kinderen.
We kijken terug op een geslaagde week! In een
prettige en open sfeer werden verschillende
thema’s behandeld en was er ruimte voor vragen van de kinderen. De kinderen vonden de
lessen erg leuk en soms ook wel een beetje
spannend. In de meeste groepen werd er zo nu
en dan flink gegiecheld!
Wijziging functies Medezeggenschapsraad
Na goed overleg neemt Mark de Bakker per
direct de voorzittersrol binnen de MR op zich.
Linda Holtmaat, leerkracht van groep 1, vervult de taken als secretaris vanaf heden. Met
ingang van komend schooljaar is de MR op
zoek naar 2 enthousiaste ouders die de oudergeleding binnen de MR willen vormen. De vacature wordt volgende week digitaal verspreid.

Schoolwas

Juf Leoni is bevallen!
Op zondag 5 maart jl. is juf Leoni bevallen van
haar derde dochtertje. Haar naam is Yara
Kirsten Zwerink. Leoni, Emile, Mirthe en Valerie
genieten van het kleine meisje. Wij willen namens
iedereen van de Sint Bernardusschool Leoni,
Emile, Mirthe en Valerie heel veel geluk, plezier en gezondheid
toewensen met Yara!

Woensdag
12 april

Ageeth Tempert

Woensdag
19 april

Marlies Vreeman

Vrijdag

Elske de Weerd

De IEP Eindtoets

21 april

De leerlingen van groep 8 maken op dinsdag 18 en woensdag 19 april
a.s. de IEP Eindtoets. Deze toets vervangt de Centrale Eindtoets van
Cito. De IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit
voor kinderen. De toets bevat open en gesloten vragen, deze lopen op
in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt
met moeilijkere opgaven. Zo ervaart hopelijk iedere leerling een
succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans om te laten zien
wat hij kan.

Woensdag

Claudia IJzerman

3 mei
Woensdag
10 mei

Nienke Hoeksma

Vrijdag

Carla Keijser

12 mei

Kiss and Ride Zone
Zoals u wellicht weet, is er aan de zijde van de Baron Bentinckstraat
ter hoogte van het toegangshek een kiss & ride zone. Het is hier de
bedoeling dat auto’s alleen even stoppen om kinderen uit te laten
stappen en daarna gelijk weer doorrijden. De laatste tijd constateren
wij dat er bij de kiss & ride zone auto’s links op de stoep worden
geparkeerd. Wij willen erop wijzen dat dit niet is toegestaan. Hierdoor
wordt namelijk het toegangshek geblokkeerd en kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan voor fietsers die het schoolplein op willen.
Wij rekenen op uw medewerking.

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

