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In groep

naam

adres

verjaardag

Groep 1

Olivia Schipper

9 november

Groep 3

Isis Schipper

3 december

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Voor de Wet van de Bernardus..
Wat een feest! Meester Rik en meester Frank mochten 12 mei jl. tijdens de Bernardus Bovenbouw Bruiloftrace hun kracht bewijzen op een heus vrijgezellenfeest! Tenslotte werden zij met hun vriendinnen
voor de Wet van de Bernardus in het echt verbonden door de trouwambtenaar! De meesters kijken terug op een geslaagde dag! Inmiddels is meester Frank nu ook voor de Wet getrouwd met zijn Leonie, het team kijkt
terug op een fantastisch avondfeest! Wij wensen Frank en Leonie alle liefde en geluk voor de toekomst! Ook wensen wij meester Rik en Anne Sophie alvast een fantastische dag en een liefdevolle toekomst!
Verbouwing
Al jaren zijn we in gesprek met de gemeente over een renovatie van ons
schoolgebouw. Nadat de gemeente in december 2016 groen licht had
gegeven, konden wij eindelijk onze plannen die al klaar lagen verder uitwerken. Een verbouwing brengt altijd overlast met zich mee en om dat
tot een minimum te beperken hebben we een aannemer bereid gevonden
om de werkzaamheden tijdens de zomervakantie uit te voeren. Als alles
volgens planning verloopt, starten de kinderen in het nieuwe schooljaar
dus in een volledig gerenoveerd schoolgebouw. Binnenkort zullen wij u
verder informeren over hoe de school eruit zal zien na de verbouwing.
Goede Doelenmarkt
16 juni a.s. organiseert de school een Goede Doelenmarkt van 11.15 -12.00.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zullen eigengemaakte werkjes verkopen.
Ook zullen er kinderen tijdens de markt optreden en kunt u genieten van
al het lekkers wat de kinderen voor u bereiden! De opbrengst komt ten
goede aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte die ontstaat
na de verbouwing deze zomer. De flessenactie wordt verlengd! U kunt
tot 16 juni de statiegeldflessen inleveren in het fietsenhok!
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Belangrijke data
Studiedagen
2 en 6 juni: kinderen vrij!
Schoolfeest/schoolreisje
8 juni
Avondvierdaagse
12 t/m 15 juni
Goede Doelenmarkt
16 juni 11.15-12.00
Schoolkamp groep 8
19 t/m 22 juni
Presentatie Puberbrein
13/ 19 juni 19:30

Musical groep 2
Op woensdag 28 juni en
donderdag 29 juni a.s. voeren de kinderen van groep
2 hun musical “Met opa
naar de zee” op voor alle kinderen van de
school. Donderdagavond 29 juni worden de
ouders van groep 2 uitgenodigd om de musical
te bekijken, u ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging.
Schoolfeest en schoolreisje
8 juni staat in het teken van het schoolfeest
en de schoolreisjes. De kleuters worden om
9.00 verwacht op school. Groep 3 t/m 6 vertrekt om 9.00 met de bus; graag 8.45 aanwezig
in het lokaal. Groep 7 wordt om 8.40 verwacht op het station. Veel plezier allemaal!
Avond Vierdaagse
12 juni t/m 15 juni organiseert Aco van Elderen de vierdaagse! Wij wensen iedereen veel
wandelplezier! Als school willen we de laatste
avond verkleed in Hawaï-stijl! Denk aan bloemetjes, hoedjes en kleurrijke kleding!

IEP Eindtoets 2017
Jaarlijks maken de kinderen van groep 8 de
Eindtoets Basisonderwijs om te bekijken of het
individuele schooladvies overeenkomt en of
schoolopbrengsten op niveau zijn. Dit jaar hebben onze leerlingen voor het eerst de IEP Eindtoets gemaakt.
Met een gemiddelde score van 85 (landelijke
gemiddelde 78,3) hebben we ruim boven de ondergrens van de onderwijsinspectie gescoord.
Knap gedaan groep 8, juffen en meesters!

Reminder studiedagen 2 en 6 juni
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven,
heeft het team op vrijdag 2 juni en dinsdag 6
juni een studiedag. Deze dagen zullen alle leerlingen vrij zijn!

Schoolkamp
Groep 8 stapt maandag 19 juni
a.s. op de fiets naar Giethoorn!
Zij zullen vier dagen lang gaan
genieten tijdens het schoolkamp.
We wensen ze heel veel plezier!

Informatieavond social media
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram:
er zijn steeds meer mogelijkheden voor sociale interactie op internetplatforms en
apps. Social media zijn niet meer weg te
denken uit onze maatschappij. Hoe begeleid je je kind bij het
gebruik van social media? Hoe doe je dat op een positieve manier? Wat is hierbij de rol en verantwoordelijkheid van de basisschool? Begin november 2017 organiseert de SAC in samenwerking met het team van de Sint Bernardusschool een informatieavond voor alle ouders en verzorgers over het thema social media. Ter voorbereiding op deze avond willen we een beeld krijgen van wat er thuis leeft op dit gebied middels een enquête.
Maandag 12 juni a.s. wordt er een vragenlijst meegegeven naar
huis. Wilt u deze vragenlijst invullen en vóór 20 juni a.s. inleveren bij de groepsleerkracht? Hartelijk dank voor uw medewerking!
Presentatie ‘het puberbrein’
Janny Dankelman heeft zich de laatste jaren verdiept in de
werking en ontwikkeling van het puberbrein. Het is zeer interessant om te weten waar het gedrag van pubers uit voortkomt
en hoe ouders daarmee om kunnen gaan. Zit uw kind in groep 7
of 8 en bent u geïnteresseerd? U kunt u aanmelden voor dinsdag 13 juni of maandag 19 juni door een mail te sturen naar jannydankelman@bernardusommen.nl. Wilt u aangeven voor welke
datum u kiest? Beide avonden starten om 19.30.

Schoolwas
Vrijdag 9
juni

Martine vd Linde

Woensdag
14 juni

Ilse de Bakker

Vrijdag 16
juni

Iris Frijlink

Woensdag
21 juni

Bianca Grootenhuis

Vrijdag 23

Patricia van Gijssel

Woensdag
28 juni

Simone Haveman

Vrijdag 30

Daan Jager

Woensdag 5 Mirjam Jaspers
Vrijdag 7
juli

Annelies Kerkdijk

