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In groep

naam

adres

verjaardag

Groep 5

Misha Smit

De Haar 4, Balkbrug

3 maart

Groep 6

Joshua Smit

De Haar 4, Balkbrug

21 september

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Studiedag team

Dinsdag 11 juli a.s. zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Deze
studiedag is speciaal ingepland i.v.m. de start van de Ommer Bissingh.

Start zomervakantie
De zomervakantie start op donderdag 20 juli om 12.00
uur. Wij verwelkomen uw kind graag op maandag 4
september om 8.30.

Eerste vrije dagen komend schooljaar
U kunt alvast in uw agenda noteren dat de eerste studiedag in het komende schooljaar gepland staat op woensdag 2o september; de kinderen
zijn dan een dag vrij. De start van de herfstvakantie is maandag 23 oktober 2017 en eindigt op vrijdag 27 oktober. In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u de jaarkalender waarin de andere studiedagen en het
vakantierooster vermeld staan.

Sluiten van het hek
Wij merken dat het, bij het halen en brengen, erg druk is bij de ‘smalle’
ingang naast het kantoor van meester Marco. Vanaf maandag 10 juli zal
daarom dit hek sluiten. Het grote hek tussen de moestuin en de zandbak
zal opengezet worden. U kunt uw fiets goed kwijt en u en uw kinderen
zullen rustiger het schoolplein op kunnen komen. Tot aan het eind van
het schooljaar willen wij ervaren of dit bevalt. Als dit bevalt zullen we
ook volgend schooljaar het grote hek openen.

Instroom nieuwe leerlingen
De instroom van nieuwe kleuters zal op dezelfde
manier verlopen als afgelopen schooljaar. Uw kind is
welkom op de 1e maandag van de maand waarin uw

kind 4 wordt.
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Belangrijke data
Studiedag team
Dinsdag 11 juli

Rapport mee
vrijdag 14 juli
Musical groep 8
maandag 17 juli
Eindviering
Woensdag 19 juli 8.45
Uitzwaaien groep 8
Woensdag 19 juli 10.15
Start zomervakantie
Donderdag 20 juli: 12.00
1e Studiedag team komend schooljaar
woensdag 20 september

Musical en afscheid groep 8

Geslaagd!

Maandag 17 juli a.s. staat de hele dag in het
teken van de musical van groep 8. ‘s Ochtends
gaan alle kinderen van onze school kijken en ‘s
avonds is het de beurt aan de
familie. De titel van de musical dit jaar is:
‘Herrie op het eiland’. Deze musical wordt opgevoerd in het Hervormd Centrum.

Juf Nicky heeft deze maand haar diploma van de
Katholieke Pabo gehaald. Gefeliciteerd en petje
af voor het harde werken! Meester Rik en meester Frank hebben daarnaast hun BHV-diploma gehaald, goed gedaan mannen! Ook hebben enkele
collega’s de herhalingscursus BHV met succes afgerond! Klasse!

Op woensdagmorgen 19 juli rond 10.15 zullen
de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid worden
door alle leerlingen van de school.

Goede Doelenmarkt
Op vrijdag 16 juni werd de Goede Doelenmarkt op
‘het Meester Pillenplein’ georganiseerd .De creatieve werkjes van de leerlingen werden verkocht,
de acts werden met enthousiasme opgevoerd en
ook de lekkernijen waren erg in trek. De opbrengst van deze ochtend, is 578,39 euro! Wij willen alle leerlingen, ouders, opa’s en oma’s bedanken voor de mooie bijdrage! Het geld zal ten goede komen aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

Viering einde schooljaar

Woensdagmorgen 19 juli zal de eindejaarsviering in de Sint Brigittakerk plaatsvinden.
De viering, waarin we het sch0oljaar officieel
afsluiten, begint om 8.45 uur. Alle ouders,
broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom!
Groep 7 heeft het EHBO diploma op zak!
Groep 7 heeft de afgelopen tijd hard gewerkt
om een EHBO diploma te halen! Alle leerlingen hebben dankzij dit harde werken het
diploma gehaald! Een pluim voor groep 7!

Verbouwing
Woensdag 5 juli heeft u een brief ontvangen met
daarin de informatie over de verbouwing. Mocht
u 15 juli willen helpen, zou u dit dan door willen
geven aan Marco of Ellen? Alvast bedankt.

De SchoolAdviesCommissie (SAC) is op zoek naar een
nieuw lid!!

De SAC is een groep enthousiaste meedenk-ouders die gemiddeld eens per 6 weken overlegt met de directeur. In de adviserende rol die de SAC-leden hebben, overleggen zij met de directeur over allerlei onderwerpen die dicht bij de kinderen liggen en van belang zijn voor hun welzijn op de St. Bernardusschool. Ook hebben de SAC-leden een actieve rol om de directeur een spiegel voor te houden vanuit het perspectief van ouders en kinderen. Ben jij ‘de ogen en oren’ van school zodat je
de directeur kunt informeren en adviseren? Wil je graag meedenken over onderwerpen die het welzijn van de kinderen op
school vergroten? Dan kun je je aanmelden bij Marco Veneboer: info@bernardusommen.nl Normaal gesproken duurt een
lidmaatschap van de SAC vier jaar, het is dus handig dat je
kind(eren) nog minimaal vier jaar op de Sint Bernardus zit(ten).

Meenemen start schooljaar
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen wij u vragen om
uw kind een lege 23-rings multomap mee te geven, dit geldt voor
de groepen 1 t/m 8. De kinderen vanaf groep 3 mogen een etui
met rits meenemen. Voor potloden, pennen
en gummen wordt gezorgd.
De kleuters mogen eenvoudige gymschoenen,
zonder veters, meenemen. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 vullen de gymtassen met gymkleding, gympen met witte zool en een handdoek.

Schoolwas
Vrijdag 7 juli Mirjam Jaspers
Woensdag
12 juli

Annelies Kerdijk

Vrijdag 14
juli

Marloes Koggel

Woensdag
19 juli

Daniëlle Lammertink

Vrijdag 21
juli

Ellen Lammertink

