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Schoolnieuws
Oudertevredenheidspeiling
Wij willen iedereen bedanken voor het
invullen van de oudertevredenheidspeiling. 51
gezinnen hebben de peiling ingevuld. Het is
belangrijk dat wij kennisnemen van uw
mening. Wij hebben besloten om de
sluitingstermijn te verlengen tot 24 april.
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.

Paasviering
Afgelopen donderdag hebben we op school
Pasen gevierd. In alle groepen is er aandacht
geweest voor het paasverhaal en met elkaar
hebben we heerlijk geluncht met een
broodhaantje en andere lekkernijen. Naast het
zoeken en versieren van eieren waren er in de
groepen allerlei leuke activiteiten voor de
kinderen. Wij willen iedereen bedanken die dit
voor onze kinderen mogelijk heeft gemaakt.
Binnenkort ziet u op onze Facebook pagina
een kleine impressie. Fijne paasdagen voor
iedereen.

Invullen kan via:
https://www.comparant.nl/OTPLK5m
met de volgende toegangscode:

BRNd3331
De peiling is anoniem.
Bedankt voor uw mening.
Koningsspelen en tulptoernooi
Vrijdag 22 april hebben de
kinderen van groep 1-4
koningsspelen op het
schoolplein. Het is prettig
wanneer de kinderen met
sportieve kleding op school
komen. Voor de groepen 5-8 is
er een voetbaltoernooi of hockeytoernooi.
Iedereen is inmiddels geïnformeerd door onze
sportcommissie. Wij kijken uit naar deze
sportieve dag.

Studiedag Flores 19 april
Op 19 april is onze gezamenlijke studiedag.
Onze leerlingen zijn deze dag vrij. Alle scholen
van Flores leren over burgerschap in het
onderwijs. Op deze dag geven we invulling aan
burgerschap op stichtingsniveau en we gaan
dat vertalen op schoolniveau. Wat betekent
burgerschap voor de Bernulphus? Wat doen
we aan burgerschap? Waar kunnen we nog
beter in worden en wat willen we ermee?
Belangrijke data:
- 15-04 Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
- 18-04 Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
- 19-04 Studiedag Flores (burgerschap) Alle
leerlingen vrij
- 20-04 Start eindtoets groep 8
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21-04 Laatste dag eindtoets groep 8
22-04 Koningsspelen en sporttoernooi
25-04 Meivakantie tot 06 mei
09-05 Start projectweek op school

Opvang nieuws
Personeel
Bij de BSO zijn we blij om te melden dat
Nathalie weer volledig hersteld is en aan het
werk is op de pantergroep.
Muslume onze BBL student werkt op dit
moment bij de beestenboel. Dat doet ze goed.
Verder hebben we een nieuwe collega Chrissy
erbij gekregen en zij werkt vier dagen in de
week. Zij zal flexibel worden ingezet bij het
KDV en de BSO.
Bij het KDV is Liselotte een dag meer gaan
werken, na het vertrek van Marloes.
Sonja zit nog in de ziektewet. Zij gebruikt de
komende periode om te reïntegreren
Nu bent u weer op hoogte.
Dan willen wij verder iedereen Hele fijne
paasdagen wensen!

