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In groep

naam

adres

verjaardag

Groep 1

Mint Veurink

Gerard Doustraat 18

14 juli

Groep 1

Kay Nijenkamp

Emslandweg 1—036

19 juli

Groep 1

Norah Hoogewind

Emslandweg 1—14

26 juli

Groep 1

Moos Lukas

Prinses Julianastraat 6

30 juli

Groep 1

Isa Haveman

Van Laerstraat 2A

16 augustus

Groep 1

Sofie van Lenthe

Varsenerweg 2

22 augustus

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Juf Esther
Het is u misschien al opgevallen of u heeft het gehoord, maar we mogen
wereldkundig maken dat Juf Esther, onze intern begeleider en op woensdag de leerkracht van groep 6, in blijde verwachting is. Zij verwacht met
haar vriend Bas haar eerste kindje. Zo gauw wij meer informatie hebben
over haar verlof, zullen wij dit zo spoedig mogelijk communiceren.

Rectificatie datum studiedag

In de nieuwsbrief van juli jl. stond vermeld dat de kinderen wegens een
studiedag op woensdag 20 september vrij zijn. Meester Marco is die week
op studiereis vandaar dat de studiedag wordt verplaatst naar 27 september. Op deze studiedag behandelen we o.a. het thema ’social media’ en
’handelingsgericht gericht volgen van de leerlingen’.
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TSO-Ommen: Oproepkrachten gezocht
TSO Ommen is voor dit 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 u dan even aan via de mail: info@tsoommen.nl

Kinderkleding
Wij zijn op zoek naar een paar extra lange broeken, ondergoed en sokken in de maten 146, 152 en 158. Mocht u kleding
kwijt willen wat niet meer gedragen wordt, dan mag u dat afgeven bij Janny.

Typetuin
Zoals eerder gecommuniceerd gaat de Typetuin vanaf 12 oktober typelessen verzorgen voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Het eerste uur is volgestroomd. Ook de aanmeldingen voor het 2e uur komen vlot binnen. Verdere info vindt u op www.typetuin.nl

Belangrijke data
Bernardusmarkt
Vrijdagavond 22 sept.
Studiedag team ; vrij!
Dinsdag 27 september
Oudergesprekken 3/7
5 en 10 oktober
Interne verhuizing : vrij!
Vrijdag 20 oktober
Volgende nieuwsbrief
Donderdag 5 oktober
Start Typetuin
Donderdag 12 oktober

Verbouwing
We zijn inmiddels alweer een paar dagen aan
de gang in het verbouwde schoolgebouw. De
kinderen maar ook wij raken langzamerhand
een beetje gewend aan de ruimte die is ontstaan na verbouwing. De komende tijd zullen
wij de laatste dingen afwerken en ons voorbereiden op de interne verhuizing. De interne
verhuizing staat gepland op vrijdag 20 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie: alle
kinderen zijn dan vrij!
Oudergesprekken
Op donderdag 5 en dinsdag 10 0ktober staan
de oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 gepland. Deze gesprekken staan in het teken
van kennismaking en de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind. De uitnodiging
volgt!
SchoolApp
We ontvangen al veel positieve geluiden over
het gebruik van de SchoolApp. Mocht u tijdens het registreren op problemen stuiten,
dan kunt u een mail sturen naar ellenklink
@bernardusommen.nl

Per direct plek gezocht voor de Koningswagen
De ouders van groep 3 zijn op zoek naar een plek
voor de Koningswagen. Het gaat om een plek waar
de wagen voor de winter gestald kan worden en
waar hij gebouwd kan worden. Het zou fijn zijn als
het op dezelfde locatie kan, maar dat hoeft niet.
Heb je een locatie of weet je iemand? Neem dan
contact op met één van de ouders van groep 3.
Wij kunnen alle hulp bij het zoeken naar een locatie goed gebruiken! Bedankt alvast!
Informatieavond
In de maand september staan de informatieavonden gepland. Tijdens deze avond informeert de
leerkracht u over de praktische en onderwijskundige zaken in de groep van uw kind. De data van
deze avonden staan vermeld op de kalender op de
website en op de kalender in de
SchoolApp. De informatieavonden starten om 19.00 en nemen
maximaal éen uur in beslag. U ontvangt begin volgende week ook
een fysieke jaarkalender.

Bernardusmarkt
Vrijdagavond 22 september a.s. organiseert de activiteitencommissie (AC) weer de jaarlijkse Bernardusmarkt.
Hiervoor zijn ze nog op zoek naar een aantal hulpouders.
Mocht u als hulpouder willen helpen bij het opbouwen van de
markt (ochtend/middag) of willen helpen het afbouwen (avond),
dan kan u zich via de mail opgeven bij de voorzitter van de AC,
Selma Anbergen: s.anbergen@deventer.nl. Met uw hulp belooft
de Bernardusmarkt weer een waar spektakel te worden!

Hulpouderlijst
Volgende week krijgen alle oudste kinderen van het gezin de
hulpouderlijst mee waarop u kan aangeven welke klusjes u kunt
doen of welke hulp u kan bieden tijdens dit
schooljaar. We staan weer te springen om helpende handen. Deze lijst graag voor 18 september as.
weer inleveren bij de leerkracht van uw kind. Omdat we moeten wachten op de ingevulde hulpouderlijsten blijft de schoolwaslijst van vorig schooljaar nog even van kracht.

Sluiten van het hek
Vanaf heden zal het hek naast het kantoor van meester Marco
gesloten blijven. Het grote hek tussen de moestuin en de zandbak zal dagelijks opengezet worden. U kunt uw fiets goed kwijt
en u en uw kinderen zullen rustiger het schoolplein op kunnen
komen.

Schoolwas
Vrijdag 8
september

Nienke Hoeksma

Woensdag
13 september

Carla Keijser

Vrijdag 15
september

Jacintha Groeneveld

Woensdag
20 september

Diana vd Heide

Vrijdag 22
september

Alice vd Nieuwboer

Vrijdag 29
september

Martine vd Linde

Woensdag 4
oktober

Jan Huiskes

Vrijag 6 oktober

Ilse de Bakker

Woensdag
11 oktober

Trientsje Glastra

Vrijdag 13
oktober

Bianca Grootenhuis

