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KCO nieuws

Sportprogramma voorjaarsvakantie

In de bijlage leest u meer informatie.

Deelname is gratis.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 17-02 Alle leerlingen 12.30 uur vrij

- 20-02 Start voorjaarsvakantie

- 27-02 Alle leerlingen weer naar school

- 03-03 Studiedag alle leerlingen vrij

Schoolfruit

Na de voorjaarsvakantie

ontvangen wij geen groente en

fruit meer. Hier kunt u rekening

mee houden wanneer u de

trommeltjes van de kinderen vult. Voor de

volgende ronde zullen wij ons weer

inschrijven. Wij houden u op de hoogte.

Carnaval op de Bernulphus

Vanmiddag hebben onze prins Senn den eerste

en prinses Frederique den eerste zichzelf

bekend gemaakt aan alle kinderen. De directie

heeft aan Senn en Fredeqique den eerste de

sleutel van de school overgedragen. De daarop

volgende proclamatie werd

door de prins en prinses

voorgelezen. De school

wordt omgetoverd tot

Feesbeespaleis. Via een

apart bericht op

ouderportaal bent u op de

hoogte gesteld hoe de

komende week tot en met

Carnaval eruit ziet. Wij

realiseren ons dat carnaval

niet voor iedereen een

feestje is. Hier houden wij

rekening mee. Op ons

ouderportaal treft u een

kleine impressie aan van de

bekendmaking en de proclamatie.

Wij kijken uit naar een bijzonder gezellige

week. Alaaf Alaaf Alaaf

Prins en prinses van Oosterbeek.

Het prinsenpaar van Oosterbeek komt van de

Bernulphus. Thomas de vierde en Robijn de

tweede uit groep 8a zijn het jeugdprinsenpaar

van CV de Dwarsliggers. Heel veel plezier de

komende periode. Alaaf Alaaf Alaaf.
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Schoolreisje (nieuws van het A-Team)

Afgelopen week was er in het Jeugdjournaal

een item over de zeer hoge kosten van

schoolreisjes en mogelijke alternatieven

dichterbij huis. Ook bij ons op school hebben

we te maken met sterk gestegen kosten voor

het schoolreisje.

Voor dit jaar is besloten de reserve van het

A-team aan te spreken om het schoolreisje

doorgang te laten vinden, echter zonder

extra’s in de diverse parken. Het A-team

verzorgt een kleine versnapering voor

onderweg. De lunch en iets te drinken nemen

de kinderen zelf mee. Op deze manier kunnen

we toch genieten van een schoolreisje in juni.

Gezien de stijgende kosten voor alle

activiteiten die het A-team organiseert is het

onvermijdelijk dat de vrijwillige ouderbijdrage

met ingang van het nieuwe schooljaar

verhoogd wordt. Deze verhoging wordt in

samenspraak met de MR bepaald. Mocht je

nog geen vrijwillige ouderbijdrage hebben

betaald voor 2022/2023, maar dat wel wilt

doen, dan kan je de bijdrage overmaken op

NL75RABO0385014015 t.n.v. Stg. A-team

Bernulphusschool onder vermelding van naam

en groep kind.

Bij vragen kunt u zich richten tot Jeroen of een

van de A-team leden.

Nieuws van de MedezeggensschapsRaad

(MR)

Afgelopen maandag 23 januari kwamen de

leden van de MR voor de 3e keer dit

schooljaar bij elkaar. We hebben deze keer

gesproken over onderstaande onderwerpen.

Het schoolplan is besproken. Deze is opgesteld

voor 4 jaar en nog geldig tot eind schooljaar

2025. Dit plan biedt duidelijkheid aan ouders

over de geboden onderwijskwaliteit, samen

met onze schoolgids. In 2024 gaan we bezien

of ons schoolplan aanpassingen behoeft of

nog voor twee jaar extra (tot 2027 ) verder

kan. Op bestuursniveau wordt het strategisch

beleidsplan, door corona, ook met twee jaar

verlengd.

Het jaarplan is geëvalueerd. Het jaarplan is ons

houvast voor een schooljaar. Hierin staan de

speerpunten beschreven waar dit schooljaar

aan gewerkt wordt. We stellen vast dat de

onderdelen die beschreven staan in dit

jaarplan realistisch en haalbaar zijn. We zijn op
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de goede weg, er worden mooie stappen

gemaakt.

In januari is onze taalklas gestart met 8

leerlingen vanuit het AZC in Oosterbeek. Het is

fantastisch om de kinderen in onze school te

hebben. Het aantal leerlingen is een

onvoorspelbare factor. Er is een werkgroep

taalklas opgericht. Groep 8B en groep 4 zijn

buddy’s van nieuwe  leerlingen.

De MR is van mening dat in de school een

mooie ontwikkeling zichtbaar is. De

Bernulphus is goed op weg.

Opvang nieuws

Voorjaarsvakantie

In de bijlage treft u onze vakantie flyer van de

voorjaarsvakantie van de BSO aan. Mochten er

nog kinderen zijn die zich nog niet hebben

afgemeld in het ouderportaal, willen jullie dit

nog zo snel mogelijk doen?

Alvast bedankt voor de medewerking en wij

wensen iedereen een hele fijne vakantie!


