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KCO nieuws
-

Schoolnieuws

Goede start

Wij zijn goed gestart na de kerstvakantie. Wij

zijn blij dat de scholen open konden en dat we

alle leerlingen weer op school konden

ontvangen.

Het was fijn om te zien hoe blij de meeste

kinderen waren dat ze elkaar en de leerkracht

weer zagen. Enkele kinderen konden

bijvoorbeeld vanwege een quarantaine nog

niet op school komen. Zij hebben online

meegedaan met de lessen. We hopen hen ook

snel weer te zien.

Bericht van het A-Team

Allereerst wensen wij alle leerlingen, ouders

en het team van de Bernulphusschool een

heel gezond, gelukkig en leerzaam 2022!

Terugkijkend op de eerste paar maanden van

het schooljaar hebben wij gelukkig met het

A-Team de meeste activiteiten door kunnen

laten gaan, ondanks de coronamaatregelen.

In oktober heeft een geslaagde boekenbeurs

plaats kunnen vinden en het Sinterklaasfeest

was een groot succes. De Sint kon er, in

tegenstelling tot het jaar daarvoor, ook zelf

weer bij zijn, gelukkig maar!

Helaas kon de kerstviering ook dit keer niet

doorgaan zoals we hadden gepland. De

kerstcommissie had zich hier al enigszins op

voorbereid en kon snel schakelen toen bleek

dat de scholen een week eerder zouden

sluiten. Zo kregen de kinderen bij hun zelf

meegebrachte kerstontbijt allemaal wat

lekkers te eten en te drinken. En al was het

maar voor een weekje, de school was weer

helemaal in kerstversiering gehuld.

We hopen dat in 2022 alles weer wat meer als

vanouds wordt en dat we ook u als ouders

weer een glaasje glühwein of warme

chocolademelk kunnen aanbieden na de

kerstviering.

De ouderbijdragen voor dit schooljaar zijn

verwerkt. 93% van de ouderbijdragen is

ontvangen. Bedankt voor jullie bijdrage!

Voor de ouders die hebben aangegeven in

termijnen te willen betalen, volgt in februari

de tweede incasso.

Het budget voor dit schooljaar is gelijk aan

voorgaande jaren, namelijk 10.350 euro.

Met dit budget kunnen wij de kostbare

schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas,

Kerst en de schoolreisjes financieren.

De MR  heeft inmiddels ook de kascontrole

uitgevoerd over het voorgaande schooljaar.

De kascontrole is goed gegaan en de MR heeft

decharge verleend aan het A team.

Wist u dat u ons ook kunt volgen op

Facebook (A-team Bernulphusschool) en

Instagram (ateam_bernulphusschool)?
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Zo kunt u af en toe meekijken met waar wij

ons mee bezig houden.

Coronamaatregelen

In de kerstvakantie informeerden wij u over de

huidige coronamaatregelen. Hieronder de

maatregelen nog een keer op een rij.

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 is het

dringende advies een mondkapje in de gang

van de school te dragen. In de klas mag het

mondkapje af. Alle medewerkers dragen ook

een mondkapje in de gangen.

In alle klassen blijven we goed aandacht

besteden aan de hygiëne maatregelen zoals

het handen wassen. De school wordt extra

schoongemaakt gedurende de schooldag.

Leerlingen met verkoudheidsklachten, zoals

een snotneus of hoesten, blijven thuis en laten

zich testen zich met een zelftest of via de GGD.

Met een negatieve (zelf)test mogen zij weer

naar school.

Binnen de school werken wij zoveel mogelijk

met vaste groepen in de groep en tijdens de

pauze.

Leerlingen komen zoveel als kan zelf naar

school. Als leerlingen gebracht worden, dan

door één ouder en we verzoeken u om dan zo

snel mogelijk de schoolomgeving te verlaten.

Zo voorkomen we dat er grote groepen bij

elkaar zijn en houden we afstand.

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 is het

dringende advies om twee keer per week

zelftest te doen. De leerlingen hebben deze

week nieuwe zelftesten kunnen pakken. Ons

advies is om op maandagmorgen en

woensdagmorgen voorafgaand aan de

schooldag een zelftest te doen.

Ouders of verzorgers komen niet in de school,

tenzij dit echt niet anders kan en alleen met

toestemming van de directie of team. Wij

vragen u dan om in de school een mondkapje

te dragen. Ook het aantal externe bezoekers

wordt beperkt.

Wij blijven u als ouders/verzorgers zo goed

mogelijk informeren. Als er sprake is van een

positief geteste leerling in de groep van uw

kind dan zullen we u informeren. Wij laten ons

net als voor de kerstvakantie adviseren door

de GGD en zullen de richtlijnen die gegeven

worden opvolgen.

Wij doen er alles aan om het onderwijs veilig

te organiseren. De maatregelen zijn nodig om

onderwijs op school te kunnen blijven geven

en de leerlingen op school te kunnen

begeleiden. In de beslisboom kunt u precies

zien hoe te handelen. Op deze website vindt u

altijd de meest actuele versie van de

beslisboom.

Het ventilatiesysteem van ons schoolgebouw

voldoet aan de eisen. Het ventilatiesysteem

werkt goed. Zo nodig ventileren wij extra door

ramen en deuren open te zetten.

Zilveren weken

De eerste 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 extra aandacht

aan groepsvorming. Na de kerstvakantie start

de periode van de zilveren weken. Dan staan

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
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we extra stil bij de sfeer en dynamiek in de

groep. We gebruiken deze weken om te

werken aan een positieve groepssfeer en een

veilige groep. Ook als het goed gaat in de

groep is het belangrijk om extra aandacht te

besteden aan de groepsvorming.

Belangrijke data:

- 17-01 inschrijven 10 minuten gesprekken

- 17-01 Cito week 1

- 24-01 Cito week 2

- 25-01 Kinderraad

- 10-02 Rapport mee

- 14-02 Week van de oudergesprekken


