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Bram Beemster
Veerle Daman

Groep 1
Groep 1

Lars Jaspers

Groep 1

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Bericht van meester Marco
Na het overlijden van mijn vader heb ik ontzettend veel lieve en warme
berichtjes, mailtjes en kaarten ontvangen van leerlingen en ouders. Dit
heeft mij en de rest van de familie heel veel goed gedaan en ik wil iedereen daar op deze wijze enorm voor bedanken.
Juf Esther is mama
Op woensdag 21 februari jl. is juf Esther bevallen van
haar zoontje. Zijn naam is Sam Julius Benbom. Het gaat
goed met het jonge gezin. Wij willen namens iedereen
van de Sint Bernardusschool Esther en Bas heel veel
plezier, geluk en gezondheid toewensen met de kleine
Sam.
Juf Silke Reinders
Juf Silke komt ons team versterken. Zij zal op iedere dinsdag lesgeven
aan groep 6. Ook zal zij groep 4 onder haar hoede nemen op de donderdag
en vrijdag. Ze heeft inmiddels een fijne start met beide groepen gemaakt.
Palmzondag
Zondag 25 maart is het Palmzondag. Om 11.00u is er een gezinsviering in
de St Brigittakerk met kinderkoor de Muzieksleutels, Alle kinderen mogen daarbij een zelf versierde Palmpasen stok meenemen. We verzamelen
om 10.45u in het parochiecentrum en dan lopen we samen met alle kinderen de kerk binnen waarna de gezinsviering begint.
Palmpasenstok lenen? U ontving afgelopen woensdag, per mail, een informatiebrief met een toegevoegde strook. Het strookje kun je inleveren
bij de leerkracht. Liever nog digitaal graag uiterlijk woensdag 14 maart
aanmelden bij Doret Bakker: hans.doret@hetnet.nl. Op vrijdagochtend 16
maart worden de stokken op school uitgedeeld.
Witte Donderdag / Goede vrijdag
Op donderdagmiddag 29 maart is er weer, met alle kinderen van onze
school, een ‘Witte Donderdagviering’ in de Sint Brigittakerk. Deze viering
begint om 13.30 uur en uiteraard zijn ook alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom. Op Goede Vrijdag 30 maart is iedereen vrij. Ook zijn de kinderen, logischerwijs, op maandag 2 april (2e
Paasdag) vrij.
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Belangrijke data
Schoolvolleybal 7 en 8
Woensdag 21 maart
Witte Donderdagviering
Do. 29 maart 13.30
Goede vrijdag: vrij!
Vrijdag 30 maart
2e Paasdag: vrij!
Maandag 2 april
Verkeersexamen groep 7
Do. 5 april theoretisch
Inloopochtend
Do. 5 april 8.15-8.30
Scholierenloop
Vrijdag 6 april
Eerste Heilige Communie
Zo. 8 april (groep 4 en 5)

Nieuwe digiborden groep 5, 7 en 8
In de voorjaarsvakantie zijn er
in de groepen 5, 7 en 8 nieuwe
digiborden geplaatst. De borden hebben een touchscreen
en hebben een prachtig beeld.
De leerkrachten en de kinderen zijn erg blij met deze investering.
Schrijver op school
Afgelopen donderdag heeft kinderboekenschrijfster Daniëlle Schothorst een bezoek
gebracht aan groep 3 en 4. In de periode voor
haar bezoek hebben de leerlingen in de klas al
veel boeken van haar mogen lezen. Het was
dan ook reuze bijzonder dat zij
Daniëlle in levende lijve zagen!
Zij heeft verteld hoe het is om
kinderboeken te schrijven en uiteraard heeft ze uit eigen werk
voorgelezen. Daniëlle heeft een
mooie tekening (ter plekke getekend) achterlaten in beide groepen. Het was een gezellige ochtend.

Schoolvolleybaltoernooi
Woensdagmiddag 21 maart a.s. doen
groep 7 en 8 met een aantal teams mee
aan het schoolvolleybaltoernooi in de
Carrousel. Deze sportieve middag wordt
georganiseerd door Volco en start om 13.30 uur.
Kom allemaal naar de sporthal om onze teams aan
te moedigen!
ACO Scholierenloop.
Op vrijdag 6 april 2018 organiseert ACO de 16e editie van de Scholierenloop. Iedereen vanaf groep 3
t/m 8 kan meedoen. De deelname is gratis.
De kinderen kunnen zich inschrijven t/m zondag 25
maart, opgave via www.acovanelderen.nl. Om je
goed voor te bereiden kun je op woensdag 21
maart, 28 maart en 4 april van 17.00 uur tot 18.00
uur gratis trainen onder begeleiding van een gediplomeerd looptrainer op de baan op het Sportpark
“Westbroek”.
Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 5 april maken de leerlingen van groep
7 het schriftelijke gedeelte van het verkeersexamen. Op donderdag 26 april leggen de kinderen het
praktisch verkeersexamen af. We wensen ze alvast
heel veel succes!

Schoolwas

Verkeersweek
Maandag 12 maart t/m vrijdag 16
maart staat in het teken van verkeer. Welke groep komt het meest
op de fiets? Groep 6, 7 en 8 om de
winst! Voor de winnende groep is
een taart te winnen. Voor alle andere leerlingen die op de fiets
komen is er ook nog een kleinigheidje! Dus stap zoveel mogelijk
op de fiets! Groep 4 en 5 gaan in de verkeersweek te voet op
pad door de wijk: waar moet ik op letten als voetganger in het
verkeer? Ook zullen deze groepen duimen uitdelen aan automobilisten die zich aan de verkeersregels houden. Dus houd de
voorruit van de auto goed in de gaten!
Bedankt!
Wij willen via deze weg nogmaals Marjon Mellema en Ingrid
Grave bedanken voor de vele uren werken met kwast en roller.
Dankzij hen zijn ook de baksteenmuren gewit. Het was een heel
karwei maar het resultaat mag er
dan ook zeker zijn!

Vrijdag 9
maart

Kirsten Bouwhuis

Woensdag
14 maart

Erna Bouwhuis

Vrijdag
16 maart

Fam. Ester

Woensdag
21 maart

Trientsje Glastra

Vrijdag
23 maart

Jacinta Groeneveld

Woensdag
28 maart

Bianca Grootenhuis

Donderdag
29 maart

Frida Frijlink

Woensdag
4 april

Simone Haveman

Vrijdag

Doree Hoekerswever

6 april

