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KCO nieuws
-

Schoolnieuws

Even voorstellen

Hoi allemaal, Ik ben Marleen! Ik start na de

zomer als zij-instromer in het onderwijs, op de

Bernulphusschool. Op dit moment ben ik

werkzaam als logopedist en help ik kinderen

die hulp nodig hebben bij de spraak-

taalontwikkeling.

Ik ga de overstap maken naar het onderwijs,

omdat ik heb gemerkt dat in het vak van juf

mijn passie ligt. Ik ben sinds april de

woensdagen aanwezig in groep 7/8 bij juf

Jessica. Vanaf november 2022 zal ik officieel

starten als zij-instromer en zal ik vier dagen

gaan werken op de Bernulphusschool. Op

maandag en dinsdag in groep 1/2 samen met

juf Christl, op donderdag en vrijdag in groep 8

samen met juf Jessica.

Ik kijk er naar uit om op de Bernulphus met

team, ouders en kinderen er een fantastisch

leerzaam jaar van te maken.

Meester Robin

Volgend jaar staat meester Robin samen met

juf Corine en juf Anne voor groep 6. Meester

Robin is al enige tijd aan de school verbonden

en inmiddels een bekende voor de kinderen.

Vacatures

In eerder bericht informeerde ik u over het

vertrek van een aantal collega’s. De afgelopen

periode hebben we veel interessante

gesprekken gevoerd met kandidaten. Uit deze

kandidaten zijn drie nieuwe collega’s

aangenomen. Volgend schooljaar zijn we

volledig bezet en we zien het schooljaar met

vertrouwen tegemoet. In een volgende

nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich

aan u voor. Juf Hanna staat volgend jaar voor

groep 4 en juf Nikky staat voor groep 5. Juf

Lieke staat een dag voor groep 7 en een dag

voor groep 8 en zal groepen gaan vervangen.

Sprookjestocht groot succes

Afgelopen woensdag werd er voor de kleuters

door groep 8 en het A-Team een

sprookjestocht georganiseerd. Het was een

groot succes. De kinderen van groep 8

ontvingen de kleuters in hun rol als sprookje.

Bij elk sprookjes was een klein toneelstukje en

een opdracht voor de kinderen. Zonder uw

ouderhulp hadden we dit feest voor de

kinderen niet kunnen organiseren. Heel erg

bedankt voor uw hulp.

AZC

In de vorige nieuwsbrief informeerde ik u dat

de Bernulphusschool onderwijs gaat bieden

aan nieuwkomers die in het oude Moviera
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pand verblijven. Tijdens een gesprek met de

gemeente, de Oosterbeekse schooldirecteuren

en het COA werd duidelijk dat de

nieuwkomers slechts enkele weken in

Nederland verblijven. De eerder gemaakte

plannen waren gebaseerd op nieuwkomers die

reeds 4 á 5 jaar in Nederland verblijven en de

taal enigszins machtig zijn.

Het ontbreekt de scholen in Oosterbeek aan

expertise om tegemoet te komen in de

onderwijsbehoefte van deze kinderen. Met

elkaar hebben we gezocht naar een passende

oplossing. De kinderen gaan naar basisschool

het Mozaïek in Arnhem die gespecialiseerd is

in onderwijs aan anderstaligen.

Belangrijke data:

- 07-07 Rapporten mee

- 06-07 Studiedag alle leerlingen vrij

- 15-07 Afscheid leerkrachten en “meester”

Willem informatie volgt.

- 19-06 Musical groep 8

- 22-07 Eindparade 12.00 uur leerlingen vrij

Opvang nieuws
-


