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KCO nieuws

Pleinrangers

Afgelopen vrijdag zijn onze pleinrangers weer

actief geweest op ons plein. Ons “tiny forest”

is gedeeltelijk opnieuw beplant en heeft een

takkenril gekregen. De platanen zijn gesnoeid,

klimop is ingekort, blad is geblazen en nog wat

onkruid is gewied. Fantastisch dat er zo goed

voor ons plein wordt gezorgd. Heel erg

bedankt.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 01-10 Kledingbeurs

- 05-10 Start kinderboekenweek

- 13-10 Studiedag alle leerlingen vrij

- 24-10 Start Herfstvakantie

Pensioen juf Sera

Na 40 jaar onderwijs, waarvan bijna 30 jaar op

de Bernulphusschool, heb ik besloten met

ingang van 1 januari 2023 te stoppen als

leerkracht. Het wordt nu tijd voor andere

dingen, waaronder het trekken door Europa

met onze caravan. Ik heb mijn werk altijd met

veel plezier gedaan en zal de kinderen, ouders

en collega's missen. Daarom heb ik mij

aangemeld bij recruitment van Flores. Op deze

manier kan ik als invalleerkracht betrokken

blijven bij de school.

Door het vertrek van juf Sera gaan we de

komende periode op zoek naar een vervanger.

Dit betekent dat we intern en extern gaan

werven om de continuïteit in de groep te

waarborgen. Wij zullen u informeren wanneer

we het plaatje compleet hebben. Ook

informeren wij u nog op welke wijze juf Sera

afscheid neemt van de kinderen en ouders.

Indien u vragen of overdenkingen heeft horen

wij die graag. Wij hebben er vertrouwen in dat

we weer een fijne collega vinden voor de

kinderen van groep 1/2b.

Vooruitblik schooljaar 2022-2023

Ondertussen zijn de voorbereidingen

voor het huidige schooljaar alweer in

volle gang. De eerste vergadering heeft

plaatsgevonden en er staan al snel wat

activiteiten op het programma, zoals de

boekenbeurs in de Kinderboekenweek en de

schoolfotograaf.

Half oktober worden de incasso's uitgevoerd

voor de ouderbijdrage voor het schooljaar

2022-2023. Met deze ouderbijdrage kunnen

wij de kostbare schoolbrede activiteiten, zoals

Sinterklaas, Kerst en de schoolreisjes

financieren. Met het A-team en alle andere

ouders/ verzorgers die helpen bij de

activiteiten maken we er weer een fantastisch

activiteitenjaar van!

Alvast bedankt,

Naomi Penningmeester A-Team
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Eerder vrij voor vakanties

Drie keer per schooljaar zijn onze leerlingen

eerder vrij. Dat is de vrijdag voor de

kerstvakantie, de carnavals(voorjaars)vakantie

en voor de zomervakantie.

23 december 2022 12.30 uur

17 februari 2023 12.30 uur

14 juli 2023 12.00 uur

De opvang (Skar) houdt rekening met deze

dagen. Graag van tevoren, bij de opvang,

doorgeven wanneer u van deze opvangdagen

gebruik maakt.

Kinderboekenweek

Woensdag 05 oktober start de

kinderboekenweek. Dit jaar is

het thema Gi-ga-groen.

Tijdens de kinderboekenweek

zullen er activiteiten

plaatsvinden waarin boeken en het lezen

centraal staan.

Ter afsluiting zal de jaarlijkse boekenbeurs

plaatsvinden. Voor deze boekenbeurs heeft de

school boeken nodig. Boeken die thuis niet

meer gelezen worden, kunnen vanaf maandag

aanstaande bij de eigen leerkracht ingeleverd

worden. Strips mogen ook. Tijdens de

boekenbeurs kiezen de kinderen weer een

nieuw boek die ze graag willen lezen.

Kinderen voor kinderen heeft weer een

fantastisch lied gemaakt voor de

kinderboekenweek.

Sparen voor de schoolbieb

Van 5 t/m 16 oktober is het weer

Kinderboekenweek. Tijdens de

Kinderboekenweek organiseert boekhandel

Meijer & Siegers de actie ‘Sparen voor je

schoolbieb!’

Lezen is een feestje. Meijer & Siegers wil graag

(voor)lezen stimuleren door samen met

ouders en kinderen de schoolbibliotheek te

vullen met fijne boeken.

Zo werkt het:

Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16

oktober 2022) een kinderboek bij Meijer &

Siegers en lever het bonnetje in op school bij

de leerkracht of meester Jeroen. De school

levert alle bonnen in bij onze boekwinkel in en

krijgt een tegoed voor 20% van het

totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met

dit tegoed kan de school nieuwe boeken

kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer

bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan

meesparen! Spaar je mee?

Inleveren van de bon kan t/m 31 oktober bij

de juf of meester. Laten we er samen voor

zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier

krijgen.

Met vriendelijke groet,

Wim & Helma Kersten, mede namens de

Bernulphusschool

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
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Internet veiligheid

Afgelopen week werden we

door een ouder  van de school

geïnformeerd over een situatie

die hun kind is overkomen. Vreemden

probeerden via sociale media informatie te

ontlokken. Vreemde vragen werden gesteld.

Gelukkig is er alert gereageerd en is er niets

gebeurd. Vanaf groep 7 maken wij onze

leerlingen mediawijs. De meest gehoorde tip

is: "Kijk regelmatig met uw kind over de

schouder mee en bespreek de gevaren van

internet." Klik op de link voor meer informatie.

Schoolfruit

Komende week, op maandag,

ontvangen we we Piel de Sapo

meloen, waspeen en appel.

Woensdag wordt de meloen gesneden en

uitgedeeld. Hier kunt u bij het meegeven van

fruit rekening mee houden.

Opvang nieuws

Jaarfeest KDV/ BSO

Woensdag 21 september hebben wij het

jaarfeest gehad met het kdv en de bso.

Ouders en kinderen zijn druk geweest om

lekkere hapjes te maken. De tafel en de locatie

waren mooi versierd, de organisatie was top.

Ondanks dat het best fris was, hing er een

gezellige sfeer en werd en vrolijk met elkaar

gekletst. De kinderen vermaakten zich prima

in de speeltuin, overal klonk schaterlachen.

Wij kijken terug op een geslaagde middag/

avond!

Studiedag Bernulphus 13 oktober

Op 13 oktober zijn alle leerlingen van de

Bernulphus vrij in verband met een studiedag.

Indien u op deze dag gebruik maakt van een

hele dag opvang, graag aanmelden. Indien u

deze dag geen gebruik maakt van de opvang is

het prettig wanneer u op tijd afmeldt. Alvast

bedankt voor het doorgeven.

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

