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Schoolnieuws
Koningsspelen Bernulphus groot succes
Vandaag was een zeer sportieve dag op
school. De groepen 1-4 deden mee aan allerlei
sportieve spelletjes op ons plein. Dit was
bijzonder goed verzorgd door de
sportcommissie op school, ons A-Team, Cios,
en alle ouders die hebben geholpen.
Voor de groepen 5-8 was er een sportieve dag
op het hockey- en voetbalveld met een mooi
resultaat. De Bernulphus neemt vier bekers
mee naar school. Met elkaar zijn we eerste,
tweede en derde geworden. Als klap op de
vuurpijl hebben we de sportiviteitsprijs
gewonnen. Daar zijn we natuurlijk erg trots op.
Alle coaches en toeschouwers, bedankt voor
jullie inzet en enthousiasme.
Oudertevredenheidspeiling
De respons blijft achter bij de respons die bij
de vorige peiling is gerealiseerd.
De responsperiode voor de ouderpeiling is
daarom verlengd tot en met zondag 1 mei as.
Wij willen iedereen bedanken voor het
invullen van de oudertevredenheidspeiling. 61
gezinnen hebben de peiling ingevuld. Het is
belangrijk dat wij kennisnemen van uw
mening. Indien u ons wilt helpen om de
kwaliteit op school te verbeteren, vragen wij u
om de peiling in te vullen wanneer u dat nog
niet heeft gedaan.
Invullen kan via:
https://www.comparant.nl/OTPLK5m
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met de volgende toegangscode:

BRNd3331
De peiling is anoniem.
Bedankt voor uw mening.
Projectweek vanaf 9 mei
Op 9 mei start onze
projectweek licht en
kleur. ‘Licht en kleur’ is
een schoolbreed
project waarbij we
taalgericht
zaakvakonderwijs gecombineerd met kunst- en
cultuureducatie aanbieden. Binnen dit thema
worden met name de volgende vakgebieden
met elkaar verbonden:
● Natuur (en techniek)
● Beeldende vorming
● Taal (stellen, woordenschat,
spreekvaardigheid, luister- en
tekstbegrip)
Wat willen wij tijdens deze projectweek
neerzetten?
Deze week geven wij taalgericht
zaakvakonderwijs waarbij een koppeling wordt
gemaakt naar kunst- en cultuureducatie. Er is
dan aandacht voor natuur, tekstbegrip,
spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en
kunstzinnige vorming. Binnen het thema van
deze projectweek is het belangrijk dat de
kinderen de kans krijgen om een kritische,
nieuwsgierige houding te ontwikkelen en
relevante kennis van concepten te verwerven.
Zo leren ze verschijnselen in de natuur
(techniek) te beschrijven, te vergelijken en te
verklaren. Hierbij speelt taal
(spreekvaardigheid, taaldenkgesprekken) een
grote rol. Met deze werkwijze werken we op

een krachtige manier aan zowel de creatieve
doelen, taaldoelen als de zaakvakdoelen.
Op vrijdag 13 mei sluiten we af met een
tentoonstelling. Deze start om 13:30 uur.
Ouders/ verzorgers zijn van harte welkom om
te komen kijken waar we die week zo hard aan
hebben gewerkt.
Vacature Flores
Altijd al in het onderwijs willen werken maar
geen Pabo diploma? Flores zoekt een Junior
Controller (0,6-1,00 fte) en een coördinator
voor de Personeels- en Salarisadministratie
(0,7-0,9 fte). Ben jij nieuwsgierig en wil je
meer weten kijk dan op onze vacaturepagina
www.werkenbijfloresonderwijs.nl. Wie weet
ben jij onze nieuwe collega en draag jij ook bij
aan goed onderwijs voor alle kinderen in
Arnhem en omstreken.

Sportprogramma meivakantie Renkum
In de meivakantie is een sportief programma
samengesteld door het sport en beweegteam
voor de kinderen van Renkum. Het programma
is terug te vinden via onderstaande link
https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/
Je kan je al vanaf 18 april inschrijven.
Meedoen is gratis.
Meivakantie
Het team van de Bernulphus wenst iedereen
een hele fijne vakantie. Allemaal weer even de
batterij opladen. Het schooljaar vliegt voorbij.
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Op maandag 9 mei zien we graag iedereen
weer terug op school.
Belangrijke data:
- 22-04 Koningsspelen en sporttoernooi
- 25-04 Meivakantie tot 06 mei
- 09-05 Start projectweek op school
- 13-05 Einde projectweek ouders/
verzorgers welkom vanaf 13.30 uur
- 25-05 schoolreisje groep 1-7
- 26-05 Hemelvaart en vrije dag op 27-05
- 01-06 Kamp groep 8 tot en met 03-06
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