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KCO nieuws
Alle medewerkers van KCOosterbeek wensen

iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig

nieuw jaar.

Schoolnieuws

Kerstversiering

De school ziet er weer fantastisch uit. Helaas

kunnen we er een week minder van genieten.

A-Team bedankt! Jullie ouderhulp is onbetaalbaar

en zeer waardevol.

Verlengde kerstvakantie

Het kabinet heeft besloten de kinderen een week

extra kerstvakantie te geven. Vandaag, 17

december, is de laatste schooldag van dit jaar. Voor

de ouders die beide een cruciaal beroep hebben

verzorgen wij noodopvang. Indien u hier gebruik

van maakt kunt u dit vandaag nog aan ons

doorgeven. jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl.

Dit weekeinde gaan we de noodopvang definitief

inrichten.

De leerlingen zijn vrij, het team werkt door.

Volgende week gebruiken we om het kalenderjaar

af te ronden, zodat we opgeruimd de kerstvakantie

in kunnen.

Kerstviering

Vandaag is er in alle groepen

kerst gevierd en hebben we het

kalenderjaar met de kinderen

feestelijk afgesloten. In de

groepen is er aandacht geweest

voor het kerstverhaal, hebben

we heerlijk ontbeten, is er

geknutseld, gedanst, gezongen

en waren er allemaal leuke activiteiten. Het doet

ons goed om al deze vrolijkheid te zien.

Team/ ouders/ kinderen Bernulphus

De afgelopen periode is er door het team hard

gewerkt om alles draaiende te houden. Door intern

te schuiven konden we veelal het lerarentekort

opvangen en hebben we geen groepen naar huis

hoeven sturen. De kinderen die thuis waren,

konden in de groep meekijken naar de instructies
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en andere gezellige momenten. De medewerking

en betrokkenheid van de ouders wordt enorm

gewaardeerd. De corona beperkende maatregelen,

de positieve besmettingen maakte het allemaal

niet makkelijk. Ondanks dit doen we het erg goed

als school. Ik ben oprecht trots op onze

leerkrachten, kinderen en ouders.

Heel erg bedankt!

Belangrijke data:

- 17 december start verlengde kerstvakantie

- 24 december einde noodopvang.

leerlingen om 12.30 uur vrij

- 10 januari alle leerlingen weer naar

school. Einde kerstvakantie.

Wens

Het team van de Bernulphusschool wenst iedereen

een hele fijne kerstvakantie en een gelukkig

nieuwjaar. Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar

in met de wetenschap dat we “samen” de

Bernulphusschool zijn. Blijf gezond en zorg goed

voor elkaar.

Team Bernulphus


