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KCO nieuws

Pleinrangers

Tijdens de zomervakantie zijn onze

pleinrangers actief geweest op het plein. Zij

hebben de droogte bestreden en het is gelukt

dat onze perkjes er nog steeds super uit zien.

Heel erg bedankt dat jullie zo goed voor ons

plein zorgen. 23 september is, in de middag,

de volgende pleinrangerbijeenkomst op

school.

Schoolnieuws

Belangrijke data:

- 05-09 Start nieuwe schooljaar

- 14-09 Informatieavond

groepen

- 23-09 Startparade

Het schooljaar gaat weer van start. Op

maandag 05 september ontvangen wij onze

leerlingen feestelijk. De leerkrachten van de

groepen 1-2 ontvangen de leerlingen bij de

kleuteringang en de leerkrachten van de

groepen 3-8 ontvangen de leerlingen bij de

hoofdingang. Wanneer de groepen compleet

zijn lopen de leerlingen met de leerkracht naar

hun nieuwe lokaal.

Het team van de Bernulphus is de afgelopen

week weer begonnen met de voorbereidingen

en kijkt er naar uit om alle leerlingen weer te

ontvangen.

Gymrooster

In de bijlage ontvangen jullie het gymrooster.

De gymdagen zijn op maandag woensdag en

donderdag. Onze kinderen krijgen twee keer

per week gym van meester Delano. Hij is onze

vakdocent bewegingsonderwijs. Op maandag

5 september is er geen gym i.v.m. afwezigheid

meester Delano. Wanneer er toch gym wordt

gegeven door een collega die in het bezit is

van gymbevoegdheid, wordt u persoonlijk

geïnformeerd.

Leren programmeren

Op vrijdag 16 september start op school een

gratis naschools aanbod “leren

programmeren” Het begint om 14.15 uur tot

15.15 uur. U kunt uw kind aanmelden bij

jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl

In de bijgesloten folder leest u er meer over. Er

is plek voor ongeveer 15 leerlingen. De lessen

worden gegeven door meester Mark. Mark is

verbonden aan de De HAN University of

Applied Sciences en hij vindt het belangrijk dat

leerlingen op jonge leeftijd het programmeren

onder de knie krijgen. Samen met de

Universiteit van Leiden ontwikkelt hij een

programma die dit mogelijk maakt. Dit is een

leuke en leerzame activiteit.

Corona

Er gelden geen corona beperkende

maatregelen meer voor komend schooljaar.

Wij houden de ontwikkelingen goed in de

gaten.

mailto:jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl
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Schoolfruit

Ook dit schooljaar ontvangen we 20 weken

lang, 3 keer per week, schoolfruit. 5

september ontvangen we de eerste levering.

Dit schoolfruit wordt op maandag geleverd en

wordt op dinsdag, woensdag en donderdag in

de groepen uitgedeeld. Op vrijdag eten we het

overgebleven fruit op. U kunt ervoor kiezen

om uw kind op deze dagen minder fruit of

groente mee naar school te geven. De

komende week worden er kiwi’s, appels en

peren geleverd.

De school is op zoek naar fruitouders die

willen helpen op maandagmiddag voor het

verdelen en eventueel klaarmaken van het

fruit. (Soms krijgen we ananas)

Via deze link ontvangt u meer informatie over

de fruitouders. Opgeven voor fruitouder kan

bij jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl

Ouder informatieavond

Op 14 september staat van

19.00 uur tot 20.00 uur de

informatieavond gepland voor

de groepen 1-8. Tijdens deze

avond stellen de leerkrachten zich voor en

presenteren de leerkrachten hun

jaarprogramma aan de ouders. Wij informeren

u nog op welke wijze wij invulling geven aan

deze avond.

Gouden Weken/ methode Kwink

De eerste 6 weken van het schooljaar

besteden wij extra aandacht aan de sfeer in de

groepen. We noemen die weken de gouden

weken. In deze weken besteden we op De

Bernulphus extra aandacht aan

groepsvorming.

Alle groepen werken in deze periode aan

positieve groepsregels. Leerlingen doen dit

samen met hun leerkracht. De regels gaan

bijvoorbeeld over elkaar helpen, goed

luisteren en vriendelijk zijn. Een paar keer per

week doen de groepen ‘energizers’; dit zijn

spelletjes om te oefenen met samenwerken,

luisteren en problemen oplossen. De

leerkracht geeft het goede voorbeeld en

leerlingen krijgen complimenten voor positief

gedrag.

Dit schooljaar werken we weer met onze

methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL)

Kwink. Kwink leert de kinderen om woorden te

geven aan een bepaald gevoel of emotie en

hoe je met elkaar omgaat. In groep worden

gesprekken gevoerd en opdrachten gemaakt

over gebeurtenissen van alledag. Het eerste

thema gaat over: “Nieuw schooljaar? Wij leren

elkaars kwaliteiten beter kennen!”

Juf Christl

Als gevolg van corona is juf Christl al enige tijd

op de achtergrond in school aanwezig. Het

herstel gaat goed, maar juf Christl is nog niet

voldoende in staat om hele dagen voor de

groep te staan. Om het volledige herstel te

kunnen realiseren staat ook juf Judith voor de

groep. De komende periode start juf Christl de

groep op maandag, dinsdag en woensdag op

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
mailto:jeroen.verhoeven@floresonderwijs.nl
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en neemt juf Judith tegen de middag de groep

over.

Nieuwe Collega’s

Afgelopen schooljaar hebben we afscheid

genomen van veel collega’s om diverse

redenen. (Pensioen, wereldreis,

woon-werkafstand, carrièreswitch)

In een eerdere nieuwsbrief informeerde ik u

dat wij zeer geschikte nieuwe collega’s hebben

kunnen aannemen. De nieuwe collega’s stellen

zich hieronder aan u voor. In de vorige

nieuwsbrief stelde juf Nikky (groep 5) zich

reeds aan u voor.

Welkom juf Judith

Mijn naam is Judith Janszen en ik ondersteun

op maandag, dinsdag en woensdag de

onderbouw. Ik heb afgelopen jaren bij diverse

scholen langere vervangingen gedaan. Dit in

de middenbouw en de laatste tijd vooral in de

onderbouw.

Met dagelijks plezier en liefde laat ik de

leerlingen ervaren wat ze al kunnen en nodig

ik ze uit iets nieuws te proberen. Wanneer een

stap gemaakt wordt in de leerontwikkeling van

het kind, is het kind blij en ben ik ook trots.

Mijn eerdere opleidingen zijn een bron van

inspiratie en ervaring om uit te putten. Sociale

ontwikkeling van de kinderen vind ik net zo

belangrijk als de voorbereidende taal en

rekenactiviteiten. Stimulering van de kleine en

grote motoriek verweef ik graag in de thema’s

waar we mee werken.

Ik heb eerder gewerkt als manager bij de

kinderopvang en als leidinggevende binnen de

woningcorporatie. Mijn werk als zelfstandige

neem ik als inspiratie ook mee in mijn huidige

leven. Nu geniet ik intens van de processen

tussen de kinderen en hun interne en externe

groei. Ik heb een zoon van 25 jaar en ik woon

in Arnhem-Zuid.

Welkom juf Hanna

Mijn naam is Hanna Wassenberg en ik ben 28

jaar oud. Ik woon samen met mijn man en

twee kinderen in Velp. In mijn vrije tijd ga ik er

graag op uit met mijn gezin, spreek ik af met

vrienden en speel ik spelletjes. Daarnaast is

reizen een grote passie van mij.

Nadat ik in 2015 ben afgestudeerd heb ik eerst

een jaar ingevallen om vervolgens drie jaar op

het eiland Sint Maarten te wonen en werken.

Hierna heb ik drie jaar op een basisschool in

Otterlo gewerkt.

Aankomend schooljaar sta ik vier dagen voor

groep 4 op ma - di - do - vr. Ik heb veel zin om

samen met collega’s en ouders te werken aan

een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Ik

kijk ernaar uit om de kinderen en u te

ontmoeten. Tot snel!

Welkom juf Lieke

Als nieuwe leerkracht op de Bernulphus stel ik

mij aan jullie voor. Ik ben Lieke Opdam woon

in Arnhem en ben 36 jaar. Als ik vrij ben houd

ik van actief bezig zijn. Ik wandel graag en

sport regelmatig op de sportschool of loop een

stuk hard. Daarnaast kan ik genieten van een

goed boek en pianospelen. Ook ben ik dol op

het spelen van spelletjes.

De afgelopen jaren heb ik als leerkracht

gewerkt op de Expeditie in de Laar West

(Arnhem). Nu is het tijd voor een nieuwe

uitdaging.
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Ik zal op maandag en woensdag leerkrachten

vervangen wanneer zij een dag

werkdrukvermindering hebben. Ik ben dan

afwisselend te vinden in alle groepen. Op

dinsdag werk ik in groep 8b.

Als leerkracht vind ik wederzijds vertrouwen

erg belangrijk. Als dit vertrouwen er is kan een

kind tot leren komen. Daarnaast vind ik het

belangrijk om leerlingen onderwijs te geven

waarbij ik uitga van de eerder verworven

vaardigheden waarop verder gebouwd kan

worden.

Ik heb veel zin om te beginnen en samen met

de collega’s en leerlingen er een mooi jaar van

de maken.

Welkom juf Susan

Ik ben Susan, de nieuwe leerkracht van groep

7, voor vijf dagen in de week.

Blij met mijn nieuwe school in het prachtige

Oosterbeek. Ik fiets nu elke dag door

Mariëndaal vanuit Arnhem Noord, een mooi

begin en einde van een werkdag.

Ik werk al bijna 25 jaar in het onderwijs, eerst

in Delft, later in Arnhem. Ik ben een rustige,

geduldige leerkracht met oog, oor en hart voor

kinderen. Ik zet me graag in voor het welzijn

van kinderen en hun cognitieve ontwikkeling.

Met ouders houd ik het liefst korte lijntjes. Dus

schroom zeker niet om dingen te melden, te

vragen, te informeren enz. Via de mail,

telefoon of via het schoolplein kunnen we dan

even een afspraak maken.

Maar eventjes kennismaken mag natuurlijk

ook. Tot snel!

Welkom “meester” Paddy

Mijn naam is Paddy van Rijswijk en ik woon

met mijn 17 jarige tweeling in het bosrijke

Doorwerth.

In mijn 40 jarige carrière als bassist waarin ik

zowel binnen- als buitenlandse artiesten

begeleid is het tijd voor iets meer rust in mijn

professionele leven. Een aantal jaar geleden al

ben ik daarom als conciërge begonnen op

basisschool de Dorendal in Doorwerth, om te

kijken of dat iets voor mij zou zijn..... en dat

was het zeker!

Nu diende zich de mogelijkheid aan om die

werkzaamheden uit te breiden naar de

Bernulphus. Een mooie kans om nog meer

balans te brengen tussen beide werelden.

Tijdens de afgelopen opstartweek heb ik al

mogen ervaren dat de werksfeer op de

Bernulphus erg prettig is. Bijkomend voordeel

is dat mijn stappenteller aan het eind van de

dag zegt dat ik goed bezig ben:).

Opvang nieuws
Zomervakantie nieuws

De zomervakantie is voorbij en wat hebben de

kinderen en de medewerkers van de BSO

genoten. Elke week was er een ander thema

en in dat thema waren er de hele week

activiteiten waar de kinderen aan mee

mochten doen. De gang werd ook met de

week mooier, daar werden de dingen die

gemaakt waren tentoongesteld. Zo was er een

ijsprofessor op bezoek, werden er octopussen

gemaakt, gingen we op safari en maakten we

schaduwtekeningen, bezochten we Burgers

Zoo en het Openluchtmuseum, gingen we naar

de bioscoop en werd er buiten gekookt. We

mochten zelf uitproberen om vuur te maken

en smulden van de gepofte appel en American

pancakes. Te veel leuks om op te noemen. Het
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was een feest 6 weken lang! Vakantie vieren

op de BSO, daar maken wij een feestje van.

Komt uw kind ook in de herfstvakantie ( dat is

al over ongeveer 6 weken) meld uw kind dan

aan, of af als u thuis of elders vakantie viert.

De voorbereidingen hiervoor zijn alweer

gestart.

Nieuwe collega en bezetting

Vanaf 1 augustus hebben we er een nieuwe

pedagogische medewerker bij gekregen en

haar naam is Marijke.

Hieronder volgt een stukje waarin zij zichzelf

voorstelt.

Mijn naam is Marijke en na de zomervakantie

ga ik van start bij de buitenschoolse opvang. Ik

kom er de maandag, dinsdag en donderdag te

werken en zal ook af en toe op het

kinderdagverblijf meewerken.

Na 17 jaar gastouder te zijn geweest, ben ik

vorig jaar in de flexpool van SKAR begonnen. Ik

heb vele mooie locaties gezien, maar

Oosterbeek stak er – wat mij betreft- echt

bovenuit. Op zowel de buitenschoolse opvang

als de kinderopvang, heb ik altijd heel erg fijn

gewerkt. Vandaar dat ik uiteindelijk voor deze

mooie plek gekozen heb!

Daarnaast ben ik sinds een jaar ook

slaapcoach voor kinderen van 0 tot en met 10

jaar. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat ik

het heerlijk vind om in de ochtenden te

schrijven en te coachen en in de middagen

gezellig en praktisch in de opvang te werken.

Verder ben ik alweer bijna 20 jaar getrouwd en

zijn wij ouders van een dochter van 17. Ik

woon in Arnhem Noord, tussen de parken in.

In mijn vrije tijd dans en sport ik graag, houd ik

van koken, wandelen, reizen, fietsen en

gezelligheid.

Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Ik zie

uit naar de samenwerking met ouders,

kinderen en collega’s.

Met vriendelijke groet, Marijke

Ons nieuwe personeelsplaatje bij de BSO zier

er nu zo uit:

Boven bij de Vlinder en Beestenboelgroep:

Anet, Maya en Müslüme

Beneden bij de Panter en Tijgergroep:

Nathalie, Mireille en Marijke.
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Raquel wordt onze flexibele medewerker en

zal afhankelijk van haar studie worden ingezet.

Verder wensen wij iedereen een mooie start

van het nieuwe schooljaar!


