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KCO nieuws

Voorjaarswerkmiddag

Op vrijdag 25 maart is er een

voorjaarswerkmiddag van de plein-rangers op

het schoolplein. Van 14.00 uur tot 16.00 uur

wordt er een voorjaarscheck gedaan. We

knippen de oude plantenresten, maken de

plantvakken schoon, checken de toestellen en

planten, zaaien in en als er tijd en ruimte is

beginnen we met een bijenhotel!

Heb je zin om ook mee te helpen samen met

je zoon en/ of dochter? Graag!  We zien jullie

om 14.00 uur op het plein met een bezem,

schep en of emmer!

De plein-rangers

Schoolnieuws

Week van de Lentekriebels

Afgelopen week hebben onze kinderen

geleerd over lentekriebels. Wat zijn

lentekriebels?, hoe maak je vriendjes?, hoe

werkt het menselijk lichaam?, wat is

pubertijd? enz. Dit zorgt voor mooie

gesprekken in de groep. Dr. Love heeft de

week van de Lentekriebels geopend. De

kinderen kunnen dr Love de hele week

raadplegen. Op maandag 21 maart wordt de

week op door dr. Love afgesloten.

Vakleerkracht beeldende vorming

De komende periode gaat Marjolein Koot

(vakdocent) op de Bernulphus de lessen

beeldende vorming verzorgen. In de maand

maart/ april geeft zij kennismakingslessen aan

de kinderen. Vervolgens geeft Marjolein

betekenisvolle lessen tijdens de projectweek

vanaf 9 mei. Tot slot geeft ze in alle groepen in

juni en juli nog een les. Na de zomervakantie

blijft zij mogelijk aan de school verbonden.

Zelftesten in het onderwijs vervalt

Het dringende advies aan leraren en leerlingen

van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week

preventief een zelftest te doen vervalt. Wel

blijft het advies om bij klachten een (zelf)test

te doen. Dit schooljaar blijven we nog (elke

vrijdag) zelftesten uitdelen zolang de voorraad

strekt en indien gewenst.

Oekraïne

De afgelopen periode zijn een aantal families

uit Oekraïne opgenomen in Oosterbeekse

gezinnen. De kinderen die zijn meegekomen

hebben recht op onderwijs. De vier scholen in

Oosterbeek zijn met elkaar in overleg hoe ze

het beste tegemoet kunnen komen in de

onderwijsbehoefte van deze kinderen. Op de

Bernulphus zijn nog geen aanmeldingen

binnen gekomen. Indien dit het geval is zullen

wij deze kinderen warm ontvangen en een

plek in onze school bieden. De vier scholen PO

uit Oosterbeek hebben volgende week overleg

met de burgemeester en de wethouder hoe

we structureel een passende oplossing kunnen

bieden wanneer de stroom kinderen teveel

wordt om recht te kunnen doen aan deze

kinderen.

Op school hebben wij de keuze gemaakt,

afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen,

om de situatie in Oekraïne in de groep

bespreekbaar te maken. Hierbij stellen wij ons

neutraal op en baseren wij ons op de feiten

die wij in de media horen.

Bericht van Ronde tafel 177 actie Oekraïne
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Vanuit de Ronde Tafel 177 Oosterbeek zijn we

vorige week met een actie gestart voor

Oekraïne. Aanstaande weekend gaan we heen

met goederen, terug met vluchtelingen.

Het loopt storm, vanuit heel veel gezinnen en

ondernemers worden spullen gebracht,

donaties gedaan, super veel betrokkenheid.

Inmiddels hebben we al voldoende geld om

een dubbeldekker en 2 transportbussen te

laten rijden, een aantal tafelaars zullen

meegaan om (medische) goederen te

overhandigen en terug de vluchtelingen te

begeleiden.

https://rt177.nl/oekraine/ /

https://inactievooroekraine.nl/

Om deze actie te ondersteunen is het altijd

mogelijk om geld te doneren. (zie website) Op

deze manier weten we dat het gedoneerde

geld op de juiste plek terecht komt.

Ook willen wij jullie wijzen op een ander

initiatief. Op vrijdag 1 april wordt er een drive

in bioscoop georganiseerd. Alle opbrengsten

komen ten goede aan Oekraïne.

Https://driveincinema.rt177.nl

Belangrijke data:

- 21-03 Afsluiting week van de

“lentekriebels”

- 25-04 Meivakantie tot 6 mei

- 09-05 Start projectweek op school

Opvang nieuws

Oudercommissie KCO

Vanuit de kinderopvang en de BSO is er een

enthousiaste en betrokken oudercommissie

aanwezig. We zijn met 5 leden en vergaderen

ongeveer om de 3 maanden. In deze

momenten overleggen we de stand van zaken

rond de kinderopvang en buitenschoolse

opvang. In deze overleggen is er ruimte om

mee te denken met de organisatie, maar ook

om soms kritisch opbouwende vragen te

stellen en complimenten uit te delen. We zijn

er om de ouders van de kinderen te

vertegenwoordigen. We doen dit met onze

eigen inbreng, maar ook vaak met inbreng van

andere ouders. Via deze weg willen we jullie

uitnodigen om ons aan te spreken of te

mailen. oudercommissie.KCO@gmail.com

Hartelijke Groeten,

Muriel Denayer, Renée Knol, Erik Burgmeijer ,

Gertrude Zeinstra en Rian van Daal

Afscheid Marloes

Lieve kinderen en ouders,

Na anderhalf jaar hier met heel veel plezier te

hebben gewerkt, heb ik binnen de organisatie

een andere uitdaging gevonden. Dit betekent

voor mij een mooi stap, maar dit betekent ook

dat ik KC Oosterbeek ga verlaten.

Ik heb het hier heel erg naar

mijn zin gehad en zal ook alle

fijne lieve en gezellige

praatjes en knuffels met de

kinderen heel erg gaan

missen. Maar ook het

contact met jullie als ouders

zal ik zeker gaan missen.

Op 1 april ga ik al starten op mijn nieuwe

locatie, dat betekent dat mijn laatste

werkdagen zijn op dinsdag 29, woensdag 30

en donderdag 31 maart zijn. Deze week begin

https://rt177.nl/oekraine/
https://inactievooroekraine.nl/
https://driveincinema.rt177.nl
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ik vroeg en eindig ik laat om jullie nog te

kunnen zien en gedag te kunnen zeggen.

Heel erg bedankt voor de leuke en gezellige

tijd.

Liefs Marloes


