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KCO nieuws

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester van de gemeente

Renkum wil je wat vragen. Thom Eerens is de

kinderburgemeester van dit jaar. In dit filmpje

stelt hij zich voor, en vertelt hij wat hij doet.

Hij heeft ook nog een vraag aan jou. Bekijk het

filmpje hier!

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 16-01 Inschrijven 10 minuten gesprekken

voor ouders van twee of meer leerlingen

- 17-01 Inschrijven 10 minuten gesprekken

voor ouders met een leerling

- 27-01 Pleinrangers bijeenkomst

- 10-02 Rapport mee naar huis

Taalklas

Op 9 januari is onze taalklas

op school gestart met acht

leerlingen. Deze leerlingen

leren binnen een jaar de

Nederlandse taal waardoor

zijn kunnen instromen in het reguliere

onderwijs. Juf Judith is onze Nederlands als

tweede taal specialist (NT2) en geeft deze

kinderen les op onze school. De leerlingen uit

de taalklas hebben buddies op school die hen

meeneemt tijdens de momenten op school

waarin er integratie plaats kan vinden. Voor nu

zijn dat de pauzemomenten en de

gymmomenten. Wij ervaren de start als een

succes en zien deze integratie als een grote

meerwaarde voor onze school en kinderen.

Bericht van de penningmeester

Vrijwillige ouderbijdrage:

Dankzij de vrijwillige ouderbijdragen kan het

A-team mooie activiteiten voor de kinderen

van onze school organiseren.

Mocht u nog geen vrijwillige bijdrage hebben

betaald voor dit schooljaar (zelf of via

automatische incasso), maar dat wel willen

doen dan vragen wij u of u uw bijdrage wilt

overmaken op rekeningnummer:

NL 75 RABO 0385014015 t.n.v. Stichting

A-team Bernulphusschool onder vermelding

van de naam en groep van uw kind.

Mocht u vragen hebben over de vrijwillige

bijdrage dan kunt u contact opnemen met

Jeroen via

jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl,

uiteraard mag u zich ook wenden tot een van

de A-team leden.

Schoolfruit

Komende week, op maandag, ontvangen we

meloen, sinaasappel en tomaatjes. U kunt hier

bij het meegeven van fruit rekening mee

houden. Vanaf dinsdag ligt het fruit in de

groepen.

Opvang nieuws
-

https://www.youtube.com/watch?v=-oJKkYaf3T0

