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KCO nieuws
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Schoolnieuws
Schoolreisje
Afgelopen woensdag was ons jaarlijkse
schoolreisje. Het was een groot succes.
Organisatie, heel erg bedankt voor het
organiseren.

Vakantierooster
Voor volgend schooljaar zijn de volgende
vakantiedagen vastgesteld. Alle leerlingen zijn
deze dagen vrij. Wij informeren u nog over de
studiedagen.
Herfstvakantie

24-10-2022

28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022

06-01-2023

Voorjaarsvakantie 20-02-2023

24-02-2023

Goede vrijdag +
Pasen

07-04-2023

10-04-2023

meivakantie incl
koningsdag

24-04-2023

05-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023

19-05-2023

Pinksteren
zomer lln. 6 wkn

29-05-2023
17-07-2023

25-08-2023

Studiedag
Op 7 juni zijn alle leerlingen vrij in verband
met een studiedag. Op deze dag maken we
met elkaar plannen voor het komende
schooljaar.

Oudertevredenheidspeiling
Afgelopen week hebben wij de uitkomst van
de oudertevredenheidspeiling ontvangen. De
Bernulphusschool scoort een mooie 7,8. De
resultaten bespreken we eerst met het team
en de MR. Daarna delen wij met u een
samenvatting van de rapportage.
GMR

De gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van Flores
Onderwijs zoekt versterking voor de
oudergeleding. Wilt u meedenken, meepraten
en meebeslissen over de kwaliteit van het
onderwijs in Arnhem voor alle kinderen in
Arnhem en omstreken, dan zijn wij op zoek
naar u!
De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten
van Flores scholen die meekijken, praten en
adviseren aan het bovenschools bestuur. Dit in
tegenstelling tot de MR, die de belangen van
de eigen school behartigt.
Bent u nieuwsgierig geworden wat een
lidmaatschap van de GMR nou precies
inhoudt, neem dan contact op met de
voorzitter. Dit kan via
hasan.kumas@floresonderwijs.nl.
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Bericht A-Team
We zijn met het A-team weer volop in
beweging na de rustige coronatijd. Met de
Paasviering, de Koningsspelen, de projectweek
en als hoogtepunt het schoolreisje, hebben we
weer een hoop projecten mogen
ondersteunen. De vrijwillige ouderbijdrage die
wij van u ontvangen is ons budget voor deze
activiteiten, dus daar zijn wij en vooral de
kinderen, u erg dankbaar voor.
Onlangs hebben wij weer een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen, hartstikke fijn!
Toch is meer hulp altijd welkom. Als u vragen
heeft over wat wij precies doen, schroom dan
niet om contact te leggen. Uit elke klas is wel
een ouder vertegenwoordigd in het A-team,
dus een berichtje in de klassenapp brengt u al
snel bij de juiste persoon.
Het schooljaar duurt nog maar acht weken,
toch staan er nog wat leuke activiteiten op het
programma, zoals de sprookjestocht voor de
kleuters, een vossenjacht en natuurlijk de
eindparade.
Wij kijken er naar uit om ook deze activiteiten
weer samen met het leerkrachtenteam tot een
succes te maken voor de kinderen!

Vacature penningmeester
Wij zoeken iemand die graag een actieve rol
wil en kan spelen voor school, namelijk als
penningmeester van het A-team. Samen met
de andere leden van dit team en met Jeroen
Verhoeven maak je een jaarbegroting en
vervolgens bewaak je de inkomsten en

uitgaven van het A-team. Deze samenwerking
verloopt altijd erg prettig. Als penningmeester
ben je onderdeel van het bestuur van het
A-team en met een tijdsbesteding van
gemiddeld 2 uur per maand kun je deze leuke
functie al vervullen. Heb je interesse of vragen
n.a.v. deze vacature? Laat het ons weten. Dit
kan via ateam.bernulphusschool@gmail.com
of via jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl.
Je kunt ook altijd één van de leden van het
A-team even aanspreken op het schoolplein.

Belangrijke data:
-

26-05 Hemelvaart en vrije dag op 27-05
01-06 Kamp groep 8 tot en met 03-06
07-06 Studiedag alle leerlingen vrij
13-06 week inschrijven
rapportgesprekken

Opvang nieuws
-

