Nieuwsbrief

Sint Bernardus
Nummer 262
01-feb-2018

Naam Leerling

In groep

Charlize Niens

Groep 1

Power project draagt bij aan actieve en gezonde jongeren.
Afgelopen maanden is bij Fysiotherapie de Carrousel het Powerproject gestart voor jongeren die willen werken aan een gezonde en actieve levensstijl. In 12 weken tijd is er onder begeleiding van een fysiotherapeut, diëtist en coach gewerkt aan kracht en conditie, voedingsgewoonten en gedragspatronen. Deelnemers geven aan fitter
te zijn geworden, minder snel vermoeid te zijn en beter te kunnen
hardlopen. In februari 2018 beginnen de nieuwe projecten voor kinderen tot 12 jaar en jongeren vanaf de middelbare school. Voor meer informatie hierover of aanmelden kunt u contact opnemen
met Fysiotherapie de Carrousel via telefoonnummer: 0529-451853.
Uitnodigingen oudergesprekken 3 t/m 8
Uw kind ontvangt dezer dagen de uitnodiging voor het oudergesprek op 15 of 20 februari a.s. U ontvangt de uitnodiging middels
een papieren versie.
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 is
gekozen. Prins(es) Carnaval viert samen met de raad van 11, leerkrachten, alle kinderen van groep 1 t/m 8 en het liefst een hele grote groep ouders carnaval, op de vrijdagmorgen van 10.30 uur tot
12.15 uur in de gemeenschappelijke ruimte.
Alle kinderen worden gewoon om
8.30 uur op school verwacht. Iedereen mag verkleed op school komen en na het fruit eten gaan we
met z’n allen naar de gymzaal zodat daar het feest kan losbarsten.
Tot dan!
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Belangrijke data
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 ma. 5 mrt
Studiedag: kinderen vrij!
Ma. 5 maart
Open dag
Woe. 7 maart

Open dag
Woensdag 7 maart a.s. stellen wij ‘s ochtends
tussen 9.00 en 12.00 uur en ‘s avonds tussen
17.30 en 19.00 uur onze school open voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool
voor hun kind. Als u nog iemand
in uw omgeving kent die een
kind heeft dat bijna naar school
gaat, wilt u hen dan inlichten
over onze Open dag.

‘Zelluf’

Dinsdag 23 januari zijn de kleuters naar theater de Caroussel geweest om de voorstelling
‘Zelluf’ te zien. Het was een hele mooie voorstelling met heel veel dans op mooie muziek.
Het ging over Lotte en Iris, twee danseressen
die samen vrienden voor het leven zijn. Toch
hadden ze veel moeite met samen spelen en
samen delen. Gelukkig kwam alles aan het eind
weer helemaal goed! En wat het allerleukste
was: de kinderen mochten ook zelf op het podium swingen. Super
gaaf en heel erg geslaagd! Applaus voor
Garage TDI uit Drenthe.

Fietsenstalling
Voorafgaand en tijdens de verbouwing van de
school hebben wij al veel spullen die opgeslagen
lagen in de voormalige patio weggegooid. Zaken die
we niet weg wilden of konden gooien, werden
tijdelijk opgeslagen in de fietsenstalling. We zijn
erachter gekomen dat we de fietsenstalling ook wel
als opslag moeten blijven gebruiken omdat er
gewoonweg binnen school niet voldoende ruimte is.
Het gaat hierbij vooral op grote materialen als
tafels, stoelen, bureaus etc. Toch willen we ook
weer zo spoedig mogelijk de fietsen een plek
kunnen geven. We hadden het voornemen om
tegelijkertijd met de heropening van de school ook
de fietsenstalling weer te openen. Echter gaat dat
helaas niet helemaal lukken. Volgende week willen
we gebruiken om de laatste spullen nog af te
voeren of een plek te geven waar het niet in de weg
staat. Er staan ook nog zaken in de fietsenstalling
waar u misschien nog wel belang bij heeft. Mocht u
een kijkje willen komen nemen of er nog iets voor u
tussenstaat, meldt u zich dan bij Marco Veneboer.
Mocht u nog een aanhanger ter beschikking
hebben voor de afvoer dan horen wij dit ook graag.

Schoolwas

Cadeau van de ROVA
Het afgelopen jaar heeft onze school meegedaan aan de pilot “afval scheiden op
school”. Voor onze inzet hebben wij voor
de pilot van de ROVA een bijzonder cadeau gekregen: een “Wasteboard”. Een
“Wasteboard” is een speciaal skateboard
gemaakt van gerecyclede materialen. De
naam “Wasteboard” is bedacht, omdat het
skateboard gemaakt is van afval. Het afval is de grondstof. Elk
“Wasteboard” is met de hand gemaakt en daarom uniek in zijn
soort. De huidige groep 8 heeft het cadeau in ontvangst genomen. Wij zijn er als school heel erg blij mee. Wij hopen de kinderen, door het afronden van het project, medebewust te hebben gemaakt van hoe wij afval kunnen scheiden en hoe wij met
elkaar zuinig kunnen zijn op onze mooie aardbol.

Voorjaarsvakantie
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 eveneens een studiedag
gepland. Dit betekent dat wij weer starten op dinsdag 6 maart!

Woensdag

Elske de Weerd

7 februari
Vrijdag

Roosmarijn Wermars

9 februari
Woensdag 14
februari

Ilse de Bakker

Vrijdag 16
februari

Joyce Weteringe

Woensdag 21
februari

Esther Wilemsen

Vrijdag 23
februari

Studiedag

Woensdag 7
maart

Marietta Bakker

Vrijdag 9
maart

Kirsten Bouwhuis

Woensdag 14
maart

Erna Bouwhuis

