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In groep

naam

adres

verjaardag

Eendjes (1)

Siem Hoekerswever

Merelstraat 42

20 april

Eendjes (1)

Lynn Kampman

Chevalleraustraat 5

24 april

Eendjes (1)

Nils Frijlink

Hardenbergerweg 3

25 april

Eendjes (1)

Youp Gaasbeek

Groenling 7

7 mei

Myrthe Veldkamp

Schurinkstraat 17

22 februari

Jesse Veldkamp

Schrurinkstraat 17

26 februari

Haasgroep (1)
Groep 3

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Bedankt!
voor het prachtige afscheid op 21 april! Het begon al
met een grote verrassing: van huis opgehaald worden
met de schoolbus waar eerst niemand in bleek te zitten. Maar gelukkig kwamen de kinderen van groep 3
snel tevoorschijn, het leek wel een schoolreisje! Verwelkomd worden en door een echte erehaag lopen voelde
als een koningin, helemaal met kroontje. Het was een
prachtige, zonnige ochtend met leuke spelletjes en
workshops, iedereen had zoveel plezier. Wat hebben de
kinderen mooie hartjes gemaakt die in een “terugblik”
en “vooruitblik” doosje zaten. Ik kijk met zoveel plezier terug op juf te
mogen zijn op de Bernardus: leuke kinderen, ouders en collega’s! Ik hoop
nog heel lang samen met mijn gezin te gaan genieten van alles wat komen
gaat! Lieve groetjes, Rineke
Schoolfeest en Schoolreisje
Donderdag 8 juni is het de dag van schoolreisjes en het
schoolfeest voor de kleuters. De kleuters gaan naar de
Wolfskuil. De bestemmingen voor de schoolreisjes van
groep 3 t/m 7 zijn ook al bekend. Groep 3 & 4 gaan naar
pretpark Drouwenerzand. De groepen 5 & 6 gaan naar
Avonturenpark Hellendoorn en groep 7 gaat met de trein naar Den Haag.
Het belooft weer een gezellige dag te worden! Groep 8 zal deze dag op
school besteden aan het oefenen van de eindmusical.
Inloopochtend
Woensdag 17 mei a.s. is er weer een inloopochtend van 8.15 tot 8.30 in
groep 3 t/m 8 . U bent welkom om, samen met uw kind, het gemaakte werk
te bekijken.
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Belangrijke data
Schoolfotograaf
8 en 9 mei
Oudergesprekken 1/2
9 en 11 mei
Sportdag groep 7 en 8
Dinsdag 16 mei
Inloopochtend
Woensdag 17 mei
Vrije dagen
5, 25 en 26 mei
2, 5 en 6 juni
Kunstweek
22 mei t/m 1 juni

Schoolfotograaf

Kunstweek

Op maandag 8 en dinsdag 9 mei a.s. komt de
fotograaf onze school bezoeken. De portreten groepsfoto's worden gemaakt op maandag
8 mei. Op dinsdag 9 mei worden er vanaf 08.30
uur gezinsfoto's gemaakt met broertjes en
zusjes die nog niet (of niet meer) op school
zitten. U kunt vanaf 08.15 uur met uw kinderen naar de speelzaal komen om een foto
van hen te laten maken. De gezinsfoto's van
kinderen met broertjes en
zusjes die ook op school zitten, worden later deze dag
gemaakt. Ouders zijn hier niet bij. Deze kinderen starten om 08.30 uur gewoon in hun eigen lokaal.

Van 22 mei t/m 1 juni werken we op school met het
thema “van plastic afval
tot kunst”. Hierbij wordt
o.a. het grote probleem van de plastic soep behandeld; er bevindt zich een enorme plastic
afvalberg in onze zeeën en oceanen die een gevaar opleveren voor mens en dier. Onderdeel
van het programma is dat kinderen leren wat er
allemaal weggegooid wordt aan plastic en hoe
we dit zouden kunnen verminderen en hergebruiken. De kinderen zullen kunstwerkjes maken om te verkopen op de goede doelenmarkt
(16 juni) Ook zal er een lege flesseninzameling
zijn waarbij het statiegeldook ten bate komt
van de goede doelen. Binnenkort hoort u meer!

TSO-Ommen: oproepkrachten gezocht
TSO Ommen is voor komend schooljaar op
zoek naar overblijfkrachten die op basis van
oproep tussen de middag, tegen vergoeding,
willen overblijven. Heeft u nog een uurtje tussen de middag over en lijkt het u leuk om met
de kinderen samen te eten? Meld je dan even
aan via de mail: info@tso-ommen.nl

Cito toetsen

In de laatste periode tussen de mei –en zomervakantie zullen er in groep 1 t/m 6 weer Citotoetsen worden afgenomen. Groep 7 zal in dezelfde periode de Entreetoets gaan doen.

Sportdag

Dinsdag 16 mei hebben groep 7&8 de jaarlijkse
sportdag op de atletiekbaan . Info volgt!

Koningsdagoptocht
Dankzij de enorme inzet van hun ouders hebben
de kinderen van groep 3 weer kunnen schitteren
tijdens de Koningsdagoptocht. Met het thema
“Vaiana” hebben ze de 2e prijs behaald. Wij feliciteren alle kinderen en ouders met dit mooie resultaat!
Vrije dagen
De komende periode hebben de kinderen vanwege feestdagen
en studiedagen een aantal dagen vrij:
- 5 mei (Bevrijdingsdag), 25 mei (Hemelvaart) en 26 mei.
- 2 juni (studiedag), 5 juni (2e Pinksterdag) en 6 juni (studiedag)
Deze info vindt u ook op de digitale kalender op de website.

Opnames op school

Op donderdag 11 mei en maandag 22 mei a.s. zullen er enkele
filmopnames worden gemaakt in de klassen en op het schoolplein van de Sint Bernardusschool. Deze opnames worden uiteindelijk verwerkt tot een promotiefilmpje
van onze school. We hopen kinderen en ouders middels dit filmpje een mooie en goede
indruk te geven van onze school. Bij het filmen en monteren van de opnames zal rekening worden gehouden met de door ouders
ondertekende toestemmingsformulieren
m.b.t. publicatie van foto’s en video’s.

Schoolwas
Woensdag
10 mei

Nienke Hoeksma

Vrijdag

Carla Keijser

12 mei
Woensdag

Ria Jansman

17 mei
Vrijdag 19
mei

Hilde Koggel

Woensdag
24 mei

Laura Wernink

Woensdag
31 mei

Alice vd Nieuwboer

Vrijdag 9
juni

Martine vd Linde

