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KCO nieuws

Bewegen in de herfstvakantie?

Het sport en beweegteam van de gemeente

Renkum heeft een programma samengesteld

voor in de herfstvakantie. Zie voor meer

informatie en het programma de bijlage bij de

nieuwsbrief.

Deelname onderzoek?

Hoe ontwikkelen voorkeuren voor een zoete

smaak zich bij kinderen? Heeft u interesse in

dit onderwerp en een zoon of dochter van 4,

5, 6 of 7 jaar? Dan nodigen we

u en uw kind uit om deel te

nemen aan het

onderzoeksproject ‘Sweet

Taste’! van Wageningen

University & Research. Het onderzoek houdt in

dat u een vragenlijst invult en dat uw kind

gedurende twee weken één glas sap (of water)

per dag krijgt aangeboden. Daarnaast zal uw

kind drie keer een smaaktest doen in de vorm

van een spel om de zoet-voorkeur van uw kind

te meten. Alle onderdelen van het onderzoek

kunnen thuis uitgevoerd worden; u ontvangt

alle benodigde materialen thuis. Als dank voor

uw deelname ontvangt u een waardebon van

€25,- en krijgt uw kind een klein cadeautje!

Heeft u interesse in deelname of wilt u meer

informatie, stuur dan een email naar:

carina.mueller@wur.nl

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 24-10 Start Herfstvakantie

- 01-11 Schoolfotograaf

- 01-11 MR klankbordavond 19.30 uur

- 07-11 Week van de oudergesprekken

- 16-11 Studiedag alle leerlingen vrij

- 25-11 Pleinrangersbijeenkomst

Schoolfruit

Komende week, op maandag, ontvangen we

druiven, waspeen en appel. U kunt bij het

meegeven van fruit hier rekening mee houden.

Terugblik A-team Bernulphusschool

schooljaar 2021-2022

In het afgelopen schooljaar heeft het

A-team van de Bernulphusschool te

Oosterbeek goed kunnen bijdragen aan de

schoolbrede activiteiten. We hebben vijf

nieuwe leden ingewerkt bij het A-team en aan

het einde van het schooljaar hebben we

afscheid genomen van zes A-team leden. We

hopen ook weer dit jaar de leerkrachten te

kunnen ondersteunen met de schoolbrede

activiteiten. Om deze activiteiten goed voor te

bereiden en te ondersteunen, kunnen we

altijd wat extra handjes gebruiken van ouders.

Dus lijkt het u leuk om af en toe te helpen?

Stuur dan een mail naar:

ateam.bernulphusschool@gmail.com.

Wij zullen u dan per activiteit vragen of u kunt

en/of wil helpen, geheel vrijblijvend dus.

Op ons ouderportaal vindt u het complete

jaarverslag.

mailto:carina.mueller@wur.nl
mailto:ateam.bernulphusschool@gmail.com
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Kinderboekenweek(beurs)

Afgelopen anderhalve week is er in de groepen

aandacht geweest voor de kinderboekenweek.

Het A-Team heeft de school fantastisch

versierd en heeft een boekenbeurs

georganiseerd. In de groepen zijn er diverse

activiteiten gedaan met onze leerlingen om

het leesplezier te bevorderen. Elke groep heeft

een voorleesboek gekregen. Wat fijn dat we

door een goede samenwerking weer een mooi

feest voor de kinderen hebben georganiseerd.

U kunt nog steeds de bonnetjes van Meijer en

Siegers inleveren op school. Het bedrag dat de

school hierdoor krijgt, schaffen we boeken

met “rijke” teksten aan. De actie loopt tot en

met  16 oktober. Bonnetjes inleveren op

school kan tot 31 oktober.

Incasso’s ouderbijdrage A-team

Vandaag zijn de incasso’s voor de vrijwillige

ouderbijdrage uitgevoerd. Hiermee kunnen de

activiteiten die het A-team organiseert

gefinancierd worden. Bijvoorbeeld de

sinterklaasactiviteiten, kerst en het

schoolreisje. Niet van ieder kind zijn er incasso

gegevens beschikbaar. Daarom in de bijlage bij

deze nieuwsbrief het incassoformulier. Mocht

bij u vandaag de vrijwillige ouderbijdrage niet

geïncasseerd zijn, (of niet voor al uw kinderen)

dan is het prettig wanneer u het formulier uit

de bijlage alsnog invult en aan de leerkracht

van uw kind geeft. De incasso wordt dan

alsnog uitgevoerd.
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Nieuws van de MR

Samenstelling MR nieuwe schooljaar
De Medezeggenschapsraad (MR) is inmiddels
voor het eerst dit schooljaar op 26 september
samengekomen. Door het vertrek van Gijs en
Janet was er ruimte voor twee nieuwe
leerkrachten. Hiermee bestaat de MR nu uit
de leerkrachten Jessica Berkhout, Wilma
Hesseling en Fréderique Stuurman. Sophie
Rappange, Matthijs Lenis en Fenje Hengelaar
zitten namens de ouders in de MR. Sophie is
ook dit jaar voorzitter, Matthijs vervult de rol
van secretaris en Fenje pakt de communicatie
op.

De MR kijkt uit naar een mooi schooljaar. Zijn
er zaken die je aan wilt kaarten, schroom dan
niet om contact op te nemen met één van de
MR-leden. Ook kun je een e-mail sturen naar
het nieuwe e-mailadres:
mr.bernulphus@gmail.com. De MR komt dit
jaar op school bij elkaar op 14 november, 23
januari, 13 maart, 19 juni, 8 mei en 3 juli.

Jaarverslag en jaardoelen dit schooljaar
Voor het jaarverslag heeft de MR geadviseerd
het jaarverslag wat aantrekkelijker vorm te
geven en te beschrijven wat er is gedaan ten
opzichte van de doelen die zijn gesteld.

Voor de jaardoelen in het schoolplan heeft de
MR gesproken over de verdeling van taken.
Ook door de komst van verschillende nieuwe
collega’s is het extra belangrijk transparant en
duidelijk te zijn over de benodigde taken en
wie die gaat uitvoeren. De MR geeft daarnaast
suggesties mee over de formulering waarbij
tot uitdrukking komt dat de school er voor
ieder kind is, ongeacht niveau en achtergrond.

Klankbordavond dinsdag 1 november
Nu het weer kan, gaat de MR graag in gesprek
met ouders over verschillende onderwerpen.

De klankbordavond organiseren we op
dinsdagavond 1 november vanaf 19.30 uur op
school. Meer informatie volgt nog, maar zet
deze datum alvast in je agenda.

Huiswerk
De MR heeft aandacht gevraagd voor het
huiswerk dat vanaf groep 5 wordt
meegegeven. Het team is bezig met een
‘kwaliteitskaart’ huiswerk, waarin beschreven
staat hoe vanuit school met huiswerk wordt
omgegaan (doel is leren leren). Nu is voor
kinderen niet altijd duidelijk wat er wordt
verwacht.

De verslagen van de MR-vergaderingen zijn
terug te vinden op de website. Op maandag 14
november is de volgende vergadering.

mailto:mr.bernulphus@gmail.com

