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We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Meester Frank is vader
Vlak na het uitkomen van de laatste nieuwsbrief bereikte
ons het bericht dat meester Frank vader is geworden. Zijn
dochter Vayinte kwam vrijdag 9 maart gezond ter wereld.
Vayinte is inmiddels een paar weekjes oud en met haar en
moeder Leonie gaat het heel goed. Wij willen namens
iedereen van de Sint Bernardusschool Frank en Leonie heel
veel plezier, geluk en gezondheid toewensen met de kleine
Vayinte.
Ouderenquête
Dinsdag 3 april jl. heeft u een mail van ons ontvangen met een link naar
een vragenlijst voor ouders van onze school. Wij hopen op zo'n hoog mogelijke respons, zodat we met elkaar kunnen zorgen voor zo goed mogelijk onderwijs voor uw kinderen.
Schoonmaakavonden
De schoonmaakavonden staan weer voor de deur. De schoonmaakavond
van groep 1 t/m 4 is gepland op maandag 16 april. De lokalen van groep 5
t/m 8 worden schoongemaakt door ouders op dinsdag 17 januari.
Schoolvoetbal
Op woensdagmiddag 11 april staat het schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 7 en 8 op het programma. Wees allen welkom om de teams aan te
moedigen op de sportvelden in Ommen.
IEP-toets
De leerlingen van groep 8 maken op dinsdag 17 en woensdag 18 april as. de
IEP-toets. Wij wensen de leerlingen veel succes!
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Belangrijke data
Eerste Heilige Communie
Zo. 8 april (groep 4 en 5)
Schoolvoetbal
Woe. 11 april
Schoonmaakavonden
Ma. 16 en di. 17 april
Iep-toets
di. 17 en woe. 18 april

Koningsontbijt & Koningsspelen 2018

Koningsspelen
vr. 20 april

Op vrijdag 20 april doet onze school weer mee aan het Koningsontbijt &
de Koningsspelen. De ochtend zal in het teken staan van allerlei sportieve
activiteiten. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Praktisch examen
do. 26 april

Koningsdag en meivakantie
Vrijdag 27 april is het Koningsdag en daarom begint dondermiddag 26 april
a.s. om 15.15 uur voor alle kinderen de meivakantie. Op maandag 7 mei
beginnen we weer om 8.30 uur.

Meivakantie
27 april t/m 6 mei
Schoolfotograaf
Ma. 14 mei

Klankbordsessies Catent
Onze school maakt onderdeel uit van Catent,
een stichting met passie voor groei. Bij Catent
vinden we het belangrijk dat eventuele groeikansen binnen het onderwijs met beide
handen worden aangegrepen. Daarom wil het
College van Bestuur (CvB) u van harte
uitnodigen om deel te nemen aan een
klankbordsessie, zodat we diverse actuele
onderwijsthema’s met u kunnen bespreken.
Mede op basis van uw input wordt de
strategienota 2019-2021 geformuleerd.
De sessies zijn op de volgende data:


15 mei 2018, regio Coevorden



31 mei 2018, regio Slagharen



4 juni 2018, regio Zwolle



12 juni 2018, regio Meppel

Aanvang om 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur.
Wilt u deelnemen aan één van deze klankbordsessies? Geef dit dan door aan Marco
Veneboer. Dit kan persoonlijk maar ook via de
mail: m.veneboer@catent.nl
Het CvB hoopt u te mogen verwelkomen en
ziet uit naar een boeiend gesprek.

Vastenactie 2018
Beste kinderen en ouders!
Wat hebben jullie ontzettend
goed je best gedaan voor de
vastenactie! Dit jaar spaarden we voor de kinderen in
Zambia. Daar zijn veel kinderen wees doordat ouders
overlijden aan ziektes als aids
en mogen kinderen met een beperking niet naar buiten. De vastenactie helpt hen dit jaar en jullie dus
ook! Super trots op de kinderen van de St. Bernardus!!! Jullie hebben het prachtige bedrag van
€397,77 bij elkaar gespaard!!

Schoolfotograaf
De datum voor de schoolfotograaf is bekend:
Maandag 14 mei 2018. Er zullen dit schooljaar alleen
groepsfoto’s worden gemaakt. De bedoeling is dat
we onze cyclus gaan aanpassen. Dat betekent dat
we vanaf volgend schooljaar de schoolfotograaf in
het begin uitnodigen na enkele lesweken. Dan zullen er weer individuele foto’s worden gemaakt. Ook
dit schooljaar zal fotograaf Backx weer onze
school bezoeken.

Schoolwas

De Week van de Lentekriebels 2018
Op 21 april begint de lente, hét jaargetijde van nieuw leven.
Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby‘s. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? En wat is het verschil tussen een jongen en een meisje? De lente
is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen
over relaties en seksualiteit.
Seksualiteit en seksuele diversiteit zijn expliciet opgenomen in de
kerndoelen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Op school, in de media, op straat, thuis, overal komen
kinderen in aanraking met onderwerpen die hiermee te maken hebben.
Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het leren van relationele
vaardigheden kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld
ontwikkelen. Onze school doet daarom van 9 t/m 13 april mee aan de
Week van de Lentekriebels. Tijdens deze week wordt er elke dag in
groep 1 t/m 8 aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming.

Verkeersexamen
Gisteren is bij het grootste deel van de leerlingen het theorieexamen afgenomen. Op donderdag 26 april leggen de kinderen
uit groep 7 het praktisch verkeersexamen af. Wij wensen ze
heel veel succes!

Rapportgesprekken groep 1 en 2
De rapportgesprekken voor groep 1 & 2 zijn op donderdag 24 en
dinsdag 29 mei a.s. U ontvangt voor de meivakantie een uitnodiging voor één van deze data. Wij nodigen u ook uit om voor
en/of na het gesprek een kopje koffie te komen drinken in de
lerarenkamer.

Woensdag

Nienke Hoeksma

11 april
Vrijdag
13 april

Daan Jager

Woensdag
18 april

Ria Jansman

Vrijdag

Mirjam Jaspers

20 april
Woensdag
25 april

Esther Kampman

Donderdag

Carla Keijser

26 april
Woensdag

Hilde Koggel

9 mei
Woensdag

Marloes Koggel

16 mei
Vrijdag
18 mei

Danielle Lammerink

