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Deze maand zijn er geen nieuwe kinderen op de St. Bernardus gekomen.

Streetwise

Vrijdag 3 november is het weer tijd voor Streetwise!
Streetwise is een praktisch, maar ook een erg leuk en
leerzaam verkeersprogramma. Dit is ontwikkeld door
de ANWB. Kinderen leren op een leuke manier hoe ze
kunnen omgaan met het drukke verkeer. Uit ervaring weten we hoeveel
plezier de kinderen beleven aan dit programma. De kleuters gaan aan de
slag met het onderdeel Toet Toet en de groepen 3 en 4 werken met Blik &
Klik. Hallo Auto wordt gevolgd door de groepen 5 en 6. Tenslotte gaan
groep 7 en 8 bezig met het programma Trapvaardig. Namens de verkeersouders wensen we alle kinderen een mooie, maar vooral veilige verkeersochtend!

Oudergesprekken groep 1 en 2

Op donderdag 23 november en dinsdag 28 november a.s. staan de oudergesprekken voor de kleuters gepland. De uitnodiging hiervoor ontvangt u
volgende week.
Informatieavond social media
Halverwege oktober heeft u een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over social media. Op 7 november a.s. zal spreker Alfred Bakker
van Ouders van Waarde ouders/verzorgers meenemen in de online-wereld
van kinderen. Hij zal op een interactieve manier met ouders stilstaan bij
allerlei vragen en discussies rondom dit thema.
De werkgroep social media van de Sint Bernardusschool nodigt u van harte uit om deze informatieavond bij te wonen. Vanaf 19.00 uur staat de
koffie voor u klaar in onze school, om 19.30 uur gaan we van start! Opgeven kan middels het opgavestrookje onderaan de uitnodiging of middels
een mailtje naar de werkgroep social media
(esthervandorland@bernardusommen.nl)

Interne verhuizing
Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober zijn de groepen 1, 7
en 8 verhuisd naar een nieuw lokaal en inmiddels zitten wij
weer met ons allen onder één dak. De kinderen en leerkrachten hebben hun spierballen aan het werk gezet, super!
Ook willen wij namens het gehele team Marco Kodden en
het klusteam van fanatieke vaders op zaterdag 13 oktober
hartelijk bedanken voor de voorbereidende werkzaamheden!
Dit heeft voor een soepele verhuizing gezorgd! Bedankt!
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Belangrijke data
Streetwise
Vrijdag 3 november
Info-avond Social Media
Dinsdag 7 november 19.30
Start EU- Schoolfruit
Woe. 15 november
Open dag
Woensdag 22 november
Oudergesprekken 1/2
Do. 23 en di. 28 november
Surprisetentoonstelling
Maandagavond 4 dec.
Sinterklaas op school
Dinsdag 5 december

Aanmelding vierjarigen
Viert uw kind dit schooljaar zijn of haar
vierde verjaardag? Dan willen wij u vragen
om een aanmeldingsformulier bij de directie op te halen. Dit geeft
ons inzicht in de groepsgrootte en zo kunnen wij in
de planning rekening houden met de eventuele
komst van uw kind.
Open dag
Woensdag 22 november a.s. staat er weer
een open dag op het programma. ‘s Ochtends tussen 9.00 en 12.00 en ‘s avonds
tussen 17.30 en 19.00 stellen wij onze
school open voor ouders die op zoek zijn
naar een basisschool voor hun kind. Als u
iemand in uw omgeving kent die een kind
heeft dat bijna naar
school gaat, wilt u hen
dan inlichten over onze
open dag? Alvast bedankt!

EU-schoolfruit
In de week van 13 november starten
wij met EU-schoolfruit. Het doel van
het project is om de kinderen kennis
te laten maken met allerlei soorten
fruit en groenten. Mocht uw kind een
stuk fruit echt niet lusten dan mag
uw kind zelf fruit meenemen. Wij zullen het fruit
op woensdag, donderdag en vrijdag uitdelen. De
eerste dag is woensdag 15 november a.s.. Janny informeert u op dinsdag welk stuk fruit of groente
uw kind de betreffende week krijgt Dit project zal
lopen tot 20 april 2018. Binnenkort zal u een enquête ontvangen over dit project, het zou fijn zijn
als u hieraan wilt meewerken.

Sinterklaas op school
Op dinsdag 5 december a.s. zal de
Goed Heiligman onze school komen bezoeken. Op maandagavond
4 december, voorafgaand aan zijn
komst, zullen groep 6, 7 en 8 een
surprisetentoonstelling organiseren. Iedereen is
welkom. De uitnodiging voor beide Sinterklaasfestiviteiten ontvangen de kinderen ter zijner tijd.

Schoolbuurtplein
De gemeente Ommen heeft gevraagd of wij ons schoolplein willen openstellen als openbare speelgelegenheid voor de kinderen
van 2 tot 12 jaar die in de wijk rondom onze school wonen.
Zij willen er een zogenaamd schoolbuurtplein van maken. Wij
hebben aangegeven hier onder bepaalde voorwaarden aan mee
te willen werken. Inmiddels is er door Arjan Breukelman, combinatiefunctionaris van de gemeente Ommen, een werkgroep geformeerd met daarin buurtbewoners (o.a. ouders van school),
teamleden van school en een vertegenwoordiger van Wijz Ommen. Deze werkgroep heeft woensdag 18 oktober jl. een buurtbijeenkomst georganiseerd om de plannen verder toe te lichten.
Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen en
mee te denken over de plannen. In het vervolgtraject wil de
werkgroep de leerlingen van de Sint Bernardus ook nadrukkelijk
betrekken bij het proces. Zij krijgen binnenkort de gelegenheid
om mee te denken over de inrichting van het nieuwe plein. We
willen daarmee bewerkstelligen dat dit resulteert in een groen
en uitdagend schoolplein dat tevens een functie heeft als buitenlokaal. Via deze nieuwsbrief
willen wij u regelmatig op de
hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het schoolbuurtplein.

Schoolwas
Vrijdag 3
november

Fam. Ester

Woensdag 8
november

Frida Frijlink

Vrijdag 10
november

Simone Haveman

Woensdag
Doree Hoekerswever
15 november
Vrijdag 17
november

Daan Jager

Woensdag
Ria Jansman
22 november
Vrijdag 24
november

Mirjam Jaspers

Woensdag
Esther Kampman
29 november
Vrijdag 1
december

Hilde Koggel

Woensdag 6
december

Marloes Koggel

