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Wij wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.

De SchoolAdviesCommissie (SAC) is op zoek naar een nieuw lid!!
De SAC is een groep enthousiaste meedenk-ouders die gemiddeld
eens per 6 weken overlegt met de directeur. In de adviserende rol
die de SAC-leden hebben, overleggen zij met de directeur over allerlei onderwerpen die dicht bij de kinderen liggen en van belang
zijn voor hun welzijn op de St. Bernardusschool. Ook hebben de
SAC-leden een actieve rol om de directeur een spiegel voor te houden vanuit het perspectief van ouders en kinderen. Ben jij ‘de ogen
en oren’ van school zodat je de directeur kunt informeren en adviseren? Wil je graag meedenken over onderwerpen die het welzijn
van de kinderen op school vergroten? Dan kun je je aanmelden bij
Marco Veneboer: m.veneboer@catent.nl Normaal gesproken duurt
een lidmaatschap van de SAC vier jaar, het is dus handig dat je
kind(eren) nog minimaal vier jaar op de Sint Bernardus zit(ten).
Schoolbuurtplein
In eerdere nieuwsbrieven hebben we u gemeld dat wij samen met de
gemeente Ommen en de buurtbewoners rondom onze school bezig
zijn om ons schoolplein buiten schooltijden open te stellen als
speelgelegenheid voor de buurtkinderen. Onze leerlingen hebben
ondertussen mee mogen denken over hoe zij vinden dat het schoolplein er uit moet komen te zien. De werkgroep schoolbuurtplein is
inmiddels enkele keren bij elkaar geweest en heeft inmiddels de eerste schetsen gemaakt. Hierop werd door de kinderen uit de leerlingenraad al enthousiast gereageerd. De werkgroep is nu op zoek
naar een partij die ons verder kan begeleiden bij het definitieve
ontwerp van het schoolplein. Wij hopen u snel meer de kunnen melden over de vorderingen.
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Belangrijke data
2e Pinksterdag
ma. 21 mei (kinderen vrij)
Interne audit
Dinsdag 22 mei
Oudergesprekken 1/2
Do. 24 en Di. 29 mei
Start toetsperiode
Maandag 28 mei
Sportdag groep 7 en 8
Dinsdag 29 mei
Kinderen vrij!
Vr. 15 juni en ma. 18 juni
Kamp groep 8
Ma. 25 t/m do. 28 juni
Schoonmaakavonden
ma. 2 juli (3+4)
di. 3 juli (5 t/m 8)

22 mei audit

2e Pinksterdag

Komende dinsdag, 22 mei, vindt er op onze
school een interne audit plaats. Een auditteam, samengesteld uit medewerkers van de
stichting Catent, zal die dag als ‘Critical
friend’ meekijken op onze school. Zij zullen
klassenbezoeken afleggen, documenten op
het gebied van handelingsgericht- en opbrengstgericht werken als ook toetsresultaten
bekijken, in gesprek gaan met directie, team,
leerlingen en ouders en vervolgens verslag uitdoen van hun bevindingen.

Aanstaande maandag 21 mei is het 2e Pinksterdag.
De kinderen zijn deze dag zoals gebruikelijk vrij!

Staking 30 mei a.s.

Op woensdag 30 mei staken de medewerkers
in het primair onderwijs in Overijssel en Gelderland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te leggen. De stakingsbereidheid op onze school is momenteel laag.
Dit betekent dat
de schooldeuren
op deze dag open
zijn en dat het
reguliere lesprogramma wordt
gevolgd.

Sportdag

Dinsdag 29 mei hebben groep 7&8 de jaarlijkse
sportdag op de atletiekbaan . Info volgt!

Cito-toetsen

In de week van 28 mei zal er weer gestart met het
afnemen van cito-toetsen in de groepen 1 t/m 6. U
hoeft hiervoor niks speciaals te doen, wel is het
fijn wanneer uw kind uitgerust op school komt.

Schoolfeest en Schoolreisje
Donderdag 14 juni is het de dag
van schoolreisjes en het schoolfeest voor de kleuters. De kleuters gaan naar de Wolfskuil. De
bestemmingen voor de schoolreisjes van groep 3 t/m 7 zijn ook al bekend. Groep 3
& 4 gaan naar pretpark Julianatoren. De groepen 5 &
6 gaan naar attractiepark Slagharen en groep 7 gaat
met de trein naar Den Haag. Het belooft weer een
gezellige dag te worden! Groep 8 zal deze dag op
school besteden aan het oefenen van de eindmusical. De dag na het schoolreisje, vrijdag 15 juni, en
maandag 18 juni zijn de kinderen aansluitend vrij!

Enquête
Wij willen alle ouders die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken.
De enquête is inmiddels gedeeld met het team, de MR en
de SAC. Na het bespreken van de uitslagen brengen wij u
op de hoogte van de resultaten en hetgeen hieruit voort
vloeit. Nogmaals bedankt!
Eerste vrije dagen komend schooljaar
U kunt alvast in uw agenda noteren dat de eerste studiedag in het komende schooljaar gepland staat op woensdag 19 september; de kinderen zijn dan een dag vrij. De
start van de herfstvakantie is maandag 22 oktober 2018 en
eindigt op vrijdag 26 oktober
2018. In de eerste week na de
zomervakantie ontvangt u de
jaarkalender waarin de andere
studiedagen en het vakantierooster vermeld staan.
Openen kleine hek
De laatste periode is er geëxperimenteerd met het openen
van het grote hek aan de Nering Bögelstraat. Om de doorstroom te bevorderen wordt ook het kleine hek iedere
ochtend weer geopend.

Schoolwas
Vrijdag

Danielle Lammerink

18 mei
Woensdag 23
mei

Ellen Lammertink

Vrijdag 25 mei Jolanda Maats

Woensdag 30
mei

Alice vd Nieuwboer

Vrijdag 1 juni

Diana Nijenhuis

Woensdag 6
juni

Karen Nijenkamp

Vrijdag 8 juni

Debby Oude Breuil

Woensdag 13
juni

Fam. Pasman

Woensdag 20
juni

Josien Pasop

