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Naam Leerling

In groep

Benjamin Veldhuijsen

Groep 0

Noah vd Heide

Groep 0

Hugo Dijkhuis

Groep 0

Butch van Gijssel

Groep 0

Lena Velding

Groep 0

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Schoolfeest en schoolreisje
14 juni staat in het teken van het schoolfeest en de schoolreisjes. U heeft
hierover een brief ontvangen me daarin de vertrektijden en andere praktische zaken. De kleuters zullen feest vieren bij de Flierefluiter, groep 3
en 4 gaan naar Koningin Julianatoren en groep 5 en 6 gaan naar attractiepark Slagharen. Groep 7 zal per trein vertrekken naar Den Haag; wij wensen iedereen veel plezier!

Reminder studiedagen 15 en 18 juni
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al aangegeven, heeft het team op
vrijdag 15 juni en maandag 18 juni een studiedag. Deze dagen zullen alle leerlingen vrij zijn!
Schoolkamp
Groep 8 stapt maandag 25 juni a.s. op de fiets naar Giethoorn! Zij zullen vier dagen lang gaan genieten tijdens het
schoolkamp. We wensen ze heel veel plezier!
Musical groep 2

Op woensdag 4 juli voeren de kinderen van groep 2 hun musical op voor
alle kinderen van de school. Donderdagavond 5 juli worden de ouders van
groep 2 uitgenodigd om de musical te bekijken, u ontvangt hiervoor een
aparte uitnodiging.

Musical en afscheid groep 8
Maandag 16 juli a.s. staat de hele dag in het teken van de musical van
groep 8. ‘s Ochtends gaan alle kinderen van onze school kijken en ‘s
avonds is het de beurt aan de familie. De titel van de musical dit jaar is:
‘Tent op z’n kop”. Deze musical wordt opgevoerd in het Hervormd Centrum. Op donderdagmorgen 19 juli rond 10.15 zullen de leerlingen van
groep 8 uitgezwaaid
worden door alle leerlingen van de school.
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Belangrijke data
Schoolreisje
Do. 14 juni
Kinderen vrij!
Vr. 15 juni en ma. 18
Musical kleuters
Woe. 4 en do. 5 juli
Eindmusical groep 8
Ma. 16 juli
Eindviering
Woe. 18 juli
Afscheid groep 8
Do. 19 juli
Einde schooljaar
Do. 19 juli 15.15
Start 2018-2019
Ma. 3 september

Start zomervakantie 2018
Wijziging: De zomervakantie begint op donderdagmiddag 19 juli om 15.15 uur
IEP Eindtoets 2018
Jaarlijks maken de kinderen van groep 8 de
Eindtoets Basisonderwijs om te bekijken of
het individuele schooladvies overeenkomt en
of schoolopbrengsten op niveau zijn. Met een
gemiddelde score van 89,6 (landelijke gemiddelde 81,0) hebben we ruim boven de ondergrens van de onderwijsinspectie gescoord.
Knap gedaan groep 8, juffen en meesters!

Nieuwe shirts – dankzij de AC en sponsoren
De shirts zijn beschikbaar gesteld door de
activiteitencommissie (AC) en ze konden
worden bekostigd omdat veel ouders en
andere betrokkenen bij onze school hebben gesponsord. De shirts zijn heel mooi
geworden en daarvoor willen wij de mensen van de AC en de sponsoren hartelijk
bedanken.

Nieuwe AVG wet
Vrijdag 25 mei is de nieuwe privacywet ingegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit heeft
ook gevolgen voor de privacyrichtlijnen op de
Bernardusschool. Dit betekent dat ieder
schooljaar uw toestemming zal worden gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw kind. Toestemming die eenmaal is gegeven, mag op ieder moment worden ingetrokken.
Wij vragen u vanwege de nieuwe wet opnieuw
aan te geven waarvoor de Bernardusschool
beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. In september ontvangt u hiervoor het
herziene toestemmingsformulier. We gaan zo
zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens. Voor
vragen of opmerkingen over deze
nieuwe wetgeving,
kunt u zich richten tot de directeur.

Sint Bernardus gaat digitaal
Dit jaar is er een werkgroep ICT gevormd
die zich bezig houdt met onze visie op
ICT in het onderwijs. De werkgroep is
achter de schermen druk aan het werk
om een stapsgewijs beleid te schrijven
over hoe wij ICT willen implementeren in
de dagelijkse onderwijspraktijk. Maar ook
voor de schermen vindt er al veel plaats…
De afgelopen periode is ons WiFi-netwerk
vernieuwd; de basisvoorwaarden voor het
werken met chromebooks en I-pads in de klaslokalen. De
kleuters zijn gestart met het werken op I-pads en spelen
educatieve spellen; zij vinden het fantastisch. Daarnaast
zijn er 50 chromebooks aangeschaft. De groepen 7 en 8
zijn al druk aan het experimenteren met deze mooie apparatuur. Komende schooljaren zullen er gefaseerd meer chromebooks aangeschaft worden. We
houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen op ICT-gebied.

Schoolwas
Woensdag 13
juni

Fam. Pasman

Woensdag 20
juni

Josien Pasop

Vrijdag 22
juni

Anneke Peters

Woensdag 27
juni

Martine Planting

Vrijdag 29
juni

Esther Smit

Woensdag 4
juli

Ageeth Tempert

Vrijdag 6 juli

Valero

Woensdag 11
juli

Marlies Vreeman

Vrijdag 13 juli

Eslke de Weerd

