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In groep

naam

adres

verjaardag

Groep 1

Alex Koopman

Zeesserweg 13-a

25 september

Groep 1

Tom Maats

Lindenlaan 24

30 september

Groep 1

Mabel Maas

Wolfskuil 10

3 oktober

Groep 1

Rosemijn Beldman

Balkerweg 42

7 oktober

Groep 1

Linde Peters

Egelantierstraat 3

28 oktober

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Meester Frank
Misschien heeft u het al wel gehoord maar wij mogen mededelen dat meester Frank en zijn vrouw Leonie in maart hun
eerste kindje verwachten. Via deze weg willen wij hen nogmaals van harte feliciteren met dit mooie nieuws!

De Medezeggenschapsraad van de St. Bernardus
De MR van de Sint Bernardusschool is een enthousiaste club van ouders
en leerkrachten die positief kritisch meedenkt over het goed functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van de leerlingen en het personeel. Onze MR wordt vertegenwoordigd door 3 betrokken ouders en 2 personeelsleden van de school:

* Reini Meijer, moeder van Isa (8), Jasmijn (6) en Joris (4).
* Riejanne Ekkelkamp, moeder van Nova (4), Nulan (2)
* Linda Holtmaat, leerkracht van de Haasgroep
* Ellen Klink, onderwijskundig coördinator
Mark de Bakker, voorzitter, zal voor een soepele overgang tot december
2017 lid blijven van de MR. In december worden de rollen weer opnieuw
verdeeld. Omdat wij een laagdrempelig orgaan binnen de school willen
zijn, willen wij u dan ook uitnodigen en aanmoedigen om ons aan te schieten of een berichtje te sturen als u vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van het reilen en zeilen op school.

Herinnering: 20 oktober
De interne verhuizing staat gepland op vrijdag 20 oktober, de vrijdag voor
de herfstvakantie! Alle kinderen zijn deze dag vrij!

Schoonmaakvonden
De 1e schoonmaakavond van groep 1 t/m 4 is gepland op
maandag 16 oktober. Groep 5 t/m 8 wordt schoongemaakt
op dinsdag 17 oktober a.s.!
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Belangrijke data
Oudergesprekken 3/7
Di. 10 en do. 12 oktober
1e bijeenkomst Typetuin
Donderdag 12 oktober
Boekenmarkt
Vrijdag 13 oktober 12:30
Schoonmaakavonden
Ma. 16 en di. 17 oktober
Herfstvakantie
Do. 19 oktober

15:15

Interne verhuizing
vrijdag 20 oktober
Leerlingen vrij!

TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we graag de regels van de Tussen Schoolse Opvang nog eens extra onder de aandacht
brengen: De kinderen mogen naast hun boterham, ook een gezond koekje (sultana, ontbijtkoek), kauwgum, komkommertje, snacktomaatje, paprikaatje etc. meenemen. Ongezonde tussendoortjes mogen tussen de middag
niet gegeten worden. Kinderen die niet overblijven zijn vanaf 13.00 uur welkom op het
schoolplein.
Politiecontrole rondom de school
Afgelopen week hebben
agenten van de Politie Ommen rond onze school een
aantal auto's gezien die verkeerd geparkeerd
stonden en daarmee de weg blokkeerden voor
de hulpdiensten, maar ook de veiligheid voor
de leerlingen in gevaar brachten. Bij deze auto's hebben zij een waarschuwingsbriefje onder de ruitenwisser gedaan. Er zijn (nog) geen
boetes uitgereikt, maar ze gaven aan dat een
volgende keer wel te gaan doen. Wij rekenen
erop dat u meewerkt aan een veilige verkeerssituatie rondom onze school!

EU-schoolfruit
Wij doen ook dit jaar weer mee met het project:
EU-Schoolfruit. Wij zijn blij dat we dit jaar weer
ingeloot zijn! Het doel van het project is om de kinderen kennis te laten maken met allerlei soorten
fruit en groente. Het project start in week 46 en
loopt t/m week 16. De kinderen kunnen 3 dagen in
de week genieten van het
fruit dat ze krijgen. Zodra
er meer informatie is, hoort
u zo spoedig mogelijk van
ons.

Topper van de Bernardusmarkt
Namens de activiteitencommissie willen wij Jorden
Vowinkel een dikke pluim geven. Hij was deze avond de
eerlijke vinder van een lege
kaart ter waarde van €10,- en
heeft deze teruggebracht!
Marit Mellema (8) als razende reporter!
Marit is deze week in de huid van reporter van de
Kidsweek gekropen op het kinderboekenbal in deStadschouwburg Amsterdam. Daar heeft zij heel
veel schrijvers ontmoet en gruwelijk enge vragen
gesteld. Op kidsweek.nl kunt u het filmpje bekijken!

Power Project
In oktober 2017 gaat het Power Project van start voor kinderen
van 6 tot 12 jaar om te werken aan en te leren over een gezonde
levensstijl. Het programma is bedoeld voor kinderen die vanwege hun gewicht beperkt worden in het bewegen of in de omgang met anderen. Het programma duurt 12 weken buiten
schooltijden om, waarbij de kinderen begeleid worden door een
fysiotherapeut, diëtist en psycholoog. Hierbij komt o.a. aan
bod: Wat zijn juiste hoeveelheden eten? Welke sport vind ik
leuk? Hoe ga je om met tegenslagen? Bij de fysiotherapeut en de
diëtiste worden afspraken individueel en in groepsverband gepland. Bij de psycholoog wordt gewerkt in groepsverband en
worden ouderbijeenkomsten gehouden. Deelname aan dit programma wordt volledig vergoed. Voor de informatiebrief kunt u
terecht bij Esther van Dorland, de intern van begeleider op onze school. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht
bij de balie van Fysiotherapie De Carrousel of door te bellen
naar de fysiotherapiepraktijk: 0529-451853. Graag onder vermelding van deelname aan Power Project.

Oudergesprekken

Op dinsdag 10 0ktober en donderdag 12 oktober staan de oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 gepland. Deze gesprekken
staan in het teken van kennismaking en de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. De ouder-kindgesprekken voor de
leerlingen van groep 8 staan gepland op 31 oktober en op 2, 6,
en 7 november. De uitnodiging volgt!

Schoolwas
Vrijag 6 oktober

Ilse de Bakker

Woensdag
11 oktober

Trientsje Glastra

Vrijdag 13
oktober

Bianca Grootenhuis

Woensdag
18 oktober

Marietta Bakker

Woensdag 1
november

Erna Bouwhuis

Vrijdag 3
november

Fam. Ester

Woensdag 8
november

Frida Frijlink

Vrijdag 10
november

Simone Haveman

Woensdag
Doree Hoekerswever
15 november

