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Naam Leerling

In groep

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

De beste wensen voor 2018
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij
als team van de Sint Bernardusschool alle
kinderen, ouders en verzorgers een voorspoedig & gezond 2018 toewensen!
Juf Tirza
Het afgelopen half jaar heeft juf Tirza met veel inzet en plezier lesgegeven aan groep 3. Juf Tirza neemt op woensdag 17 januari afscheid van de groep en van het team. Zij gaat het laatste half jaar
van haar studie aan de Academische Pabo bezig met het schrijven
van haar scriptie. Wij willen Tirza bedanken voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar heel veel succes bij het afstuderen.
Sponsors gezocht voor nieuwe schoolshirtjes voor kinderen
De school en de Activiteitencommissie (AC) zijn van plan om nieuwe schoolshirtjes voor de kinderen van de Sint Bernardusschool
aan te schaffen. De kinderen dragen de shirts tijdens schoolreisjes
en verschillende sportevenementen. Om de aanschafkosten zo laag
mogelijk te houden, zijn we op zoek naar sponsoren. Deze zullen
vermeld worden op de schoolshirtjes. Interesse om te
sponsoren? Neem even contact op met Erik Knol:
whcknol@hotmail.com
Schoonmaakavonden

De schoonmaakavonden staan weer voor de deur. De
schoonmaakavond van groep 1 t/m 4 is gepland op
maandag 15 januari. De lokalen van groep 5 t/m 8
worden schoongemaakt door ouders op dinsdag 16 januari.
Oudergesprekken groep 3 t/m 8
Op donderdag 15 februari en dinsdag 20 februari a.s. staan de oudergesprekken voor de groepen 3 t/m 8 gepland. Tijdens dit oudergesprek zal naast het welbevinden ook de voortgang op cognitief
gebied besproken worden. U ontvangt de uitnodiging voor dit oudergesprek binnenkort.
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Belangrijke data
Schoonmaakavonden
Ma. 15 en di. 16 januari
Heropening
vrijdag 2 februari
Carnaval 0p school
Vrijdag 9 februari
Ouderavonden
Do. 15 en di. 20 februari
Studiedag: kinderen vrij!
Vr. 23 februari
Voorjaarsvakantie
ma. 26 feb. t/m vr. 2 maart
Studiedag: kinderen vrij!
Ma. 5 maart

Cito-toetsen
In de komende weken zullen er weer citotoetsen worden afgenomen in de groepen 1
t/m 8. U hoeft hiervoor niks speciaals te
doen, wel is het fijn wanneer uw kind uitgerust op school komt.

Open dagen voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8 bezoeken op donderdag 25 januari a.s. de open lesdag van het
Vechtdalcollege in Ommen. Over verdere
open dagen in het voortgezet onderwijs hebben de kinderen van
groep 8 al informatie
meegekregen. Als er nog
vragen zijn, dan kunnen
die altijd aan meester
Frank gesteld worden.

Voorjaarsvakantie

Alvast een reminder: Donderdag 22 februari
begint om 15.15 uur de voorjaarsvakantie. Het
team heeft namelijk op vrijdag 23 februari een
studiedag. Op maandag 5
maart staat er ook een studiedag gepland. Dit betekent dat wij weer starten op
dinsdag 6 maart!

Leesproject ‘Kies een Boek’
Op dit moment werken de leerlingen van groep 7 en
8 aan het project ‘Kies een boek’.
Dit project heeft tot doel de kinderen kennis te
laten maken met 40 recent uitgekomen jeugdboeken en op die manier het lezen te bevorderen. De
leerling wordt gestimuleerd over het gelezen boek
na te denken en een mening te vormen.
Op een overzichtslijst maakt de leerling aantekeningen over inhoud en uiterlijk van elk gelezen
boek. Aan het eind van de periode maakt de leerling, met behulp van het overzicht, een top drie van
de favoriete boeken en kiest het boek met de mooiste illustraties.
Carnaval 2018
Vrijdag 9 februari barst het
carnavalsfeest bij ons op school
weer los. Welke prins of prinses
zal dit jaar voorop gaan in de polonaise van de
Bernarduszotten? We zijn benieuwd wie er uit de
kandidaten van groep 8 door de andere kinderen
tot prins(es) Carnaval wordt gekozen. Wie prins(es)
Carnaval is en hoe de dag wordt ingedeeld, hoort u
binnenkort in een hiervoor aparte uitnodiging.

Schoolwas

Heropening school
Nu de nieuwe gemeenschappelijke
ruimte na de grootscheepse
verbouwing van afgelopen
zomervakantie ook is ingericht,
wordt het tijd om dit te vieren.
We willen onze vernieuwde school
officieel heropenen en dat zal op
vrijdagochtend 2 februari a.s. gaan plaatsvinden voor de kinderen. Hoe het programma er precies gaat uitzien is nu nog een
verrassing, maar duidelijk is al wel dat wethouder Ko Scheele
bij deze gelegenheid aanwezig zal zijn. Binnenkort zullen we u
verder informeren.
Medezeggenschapsraad
Deze maand neemt Mark de Bakker, vader van Jesse, Anne en
Laura, na een lange tijd afscheid van de Medezeggenschapsraad. Wij willen Mark bedanken voor zijn inzet de afgelopen
jaren. Per januari 2018 wordt de voorzittersrol overgenomen
door Reini Meijer, moeder van
Isabel (8), Jasmijn (6) en Joris (4).
Wij zijn erg blij met het feit dat
zij bereid is deze rol over te nemen. Heeft u opmerkingen en/of
vragen over het reilen en zeilen
op onze school? Schiet ons aan of
stuur een berichtje.

Vrijdag

Josien Pasop

12 januari
Woensdag

Anneke Peters

17 januari
Vrijdag

Martine Planting

19 januari
Woensdag

Esther Smit

24 januari
Vrijdag 26
januari

Ageeth Tempert

Woensdag

Valero

31 januari
Vrijdag

Marlies Vreeman

2 februari
Woensdag

Elske de Weerd

7 februari
Vrijdag
9 februari

Roosmarijn Wermars

