NOVEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij onze nieuwsbrief van de maand november.
Wij wensen u veel gezondheid in deze bijzondere tijden!
Hartelijke groet, team Bernardus

Bernardus bibliotheek weer open.
Lezen is een belangrijk onderdeel op onze school. Gelukkig is onze eigen bibliotheek momenteel
weer open en kunnen alle kinderen weer boeken kiezen en ruilen. We lezen dagelijks in alle
groepen en lezen ook voor om het leesplezier bij de kinderen te verhogen. Tijdens de
Kinderboekenweek hebben ook de kinderen van groep 5 t/m 8 bij de jongere kinderen voorgelezen.

Weer zelf een boek uitkiezen….

Update corona
Vernieuwde richtlijnen RIVM:
Sinds dinsdag 13 oktober zijn de richtlijnen vanuit het RIVM voor personen boven de 13 jaar weer
aangescherpt.
Ook op de Bernardus merken we dat het virus steeds dichterbij komt. Er zijn ook teamleden of
familieleden van teamleden getest. Gelukkig waren allen negatief getest.
Wij vernemen het graag indien er iemand uit uw huishouden positief getest is.
Een kind (tot 13 jaar) moet thuisblijven als:
• Het kind verkoudheidsklachten heeft die gepaard gaan met koorts en/of benauwdheid.
• Een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft.
• Een huisgenoot positief getest is op COVID - 19.
• Het kind contact heeft gehad met een patiënt met bevestigd COVID -19.

Bij twijfel of uw kind naar school mag kunt u de beslisboom of de GGD raadplegen.
Wij vragen u om hier serieus mee om te blijven gaan om zo de kans op verspreiding te verkleinen
en de gezondheid van onze leerlingen en het personeel niet in gevaar te brengen. Wij vragen ook
aan alle bezoekers op school een mondkapje te dragen in de gangen en algemene ruimtes. Alle
externe contacten in de school blijven tot een minimum beperkt.
Bij kinderen die erg verkouden zijn, verzoeken wij om uw kind thuis te houden. Dit zodat ons
personeel minder kans heeft om verkouden te worden. Een verkouden leerkracht mag niet op
school komen en moet zich laten testen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen om het onderwijs
te continueren.
Ventilatie:
In de week van 28 september is het ventilatiesysteem van ons hele gebouw doorgelicht. Bij deze
inspectie is naar voren gekomen dat de ventilatie niet in balans is en de capaciteit te laag is. Er zal
een extra onderzoek komen, waarbij de ventilatie opnieuw ingeregeld zal worden.
Voorlopig zorgen wij dat het ventilatiesysteem ondersteund wordt door natuurlijke ventilatie. Het
kan dus wat frisser in de school zijn daarom is het handig als de kinderen een extra vest of trui mee
naar school hebben.
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Vanuit de ouderraad
Sint en kerst gaan we dit jaar op gepaste wijze vieren met het team en de kinderen.
Sinterklaas zullen we zeker welkom gaan heten in alle groepen op 4 december, maar u begrijpt dat
dit wel wat soberder zal worden opgezet dan dat we dat gewend zijn. Voorop staat dat beide feesten
voor alle kinderen op school gevierd gaan worden. Met de ouderraad en het team zijn we
momenteel bezig met het maken van plannen om de kinderen een heerlijke Sint en Kersttijd op
school te laten beleven. Via de werkgroepen van de ouderraad en het team krijgt u informatie welke
invulling we aan beide feesten gaan geven.
Contact met school
Ondanks dat we u niet meer ‘live’ in school kunnen zien, proberen we u zoveel mogelijk op de
hoogte te houden van alle activiteiten in de school. Iedere dag tussen 8.15 uur en 8.30 uur staat één
van de kleuterleerkrachten bij het hek bij het voetbalveldje. Er is dan ook tijd voor een korte
overdracht (gebeurt ook veel).
Na school zijn de leerkrachten van groep 1 t/m 4 (5) bij het hek. Zij gaan naar binnen als iedereen
is opgehaald. Tijdens deze ophaaltijd spreken wij ook veel ouders, even kort. Soms op ons initiatief
(als er iets gebeurd is of afgesproken moet worden) en soms op die van de ouders.
Met de ouders van de nieuwe kinderen houden wij een intakegesprek. Naar keuze op school of
online, de meeste ouders kiezen voor school en vinden het ook heel prettig om de groep te zien,
heel begrijpelijk. Deze gesprekken duren een half uur/3 kwartier.
Wij hopen dat u zich ook via onze nieuwsbrieven betrokken blijft voelen bij de school en wij zo een
goede inkijk geven van wat er op school gebeurt.
Mochten er andere momenten zijn dat u vragen of opmerkingen hebt, of dat u een (online/Zoom)
afspraak wilt maken, kunt u ons altijd telefonisch of via de mail bereiken. U krijgt hierop altijd een
antwoord van ons.
Ook kunt u ons blijven volgen op facebook. Daarop posten we ook filmpjes. (En zeer binnenkort
ook op Instagram!)
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Schoolfruit
Vanaf 9 november tot april gaan we weer meedoen aan het Europese schoolfruitproject. Drie keer
per week krijgen de kinderen een gezond stuk fruit bij het 10-uurtje.

Wegwerkzaamheden rond de school.
Vanaf maandag 2 November t/m vrijdag 6 November zijn er wegwerkzaamheden op de
Verbindingsweg tussen kruising Middenweg en kruising Vliegweg.
De weg zal in deze periode afgesloten zijn.
In de bijlage in de mail ziet u het verkeersplan waarop staat waar de weg afgesloten is met de
omleiding.
Voor verder vragen kunt u zich wenden tot onderstaande personen:
Uitvoerder van de werkzaamheden
Benny Laan
Benny.laan@bam.com
+31 6 31 79 84 32
Toezichthouder gemeente Blaricum
J.sloos
j.sloos@belcombinatie.nl
06-55888465

4

Veel activiteiten in de groepen bij de start van de nieuwe IPC-thema’s!

Groep 7 en 8 zijn begonnen met het thema “Kermis”.

Lekker actief en onderzoekend bezig met techniek!

5

Groep 1 en 2 hebben het thema “Huis en thuis”.

Professioneel klussen……

Groep 5 en 6 hebben als thema “Ontdekkingsreizigers en avonturiers”.
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Groep 5 en 6 op ‘ontdekking’ op het schoolplein….

Groep 3 en 4 gaan aan de slag met het thema “Speelgoed”.

De kinderen van groep 3 en 4 hebben zelf speelgoed gemaakt voor de magische speelgoedmaker.
Omdat dit zo goed lukte kregen alle kinderen van de speelgoedmaker een klein speeltje en werden
zij benoemd tot echte tovenaarsleerlingen!!
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Activiteitenkalender
Zie ook onze website www.kbsbernardus.nl

Maandag 9 november

Start Schoolfruitproject

Vrijdag 27 november

Studiedag onderbouw. Groep 1 t/m 4 vrij

Vrijdag 4 december

Sinterklaasfeest op school
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