AUGUSTUS 2020

Hierbij onze eerste nieuwsbrief voor het nieuwe schooljaar.
Wij wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar!
Hartelijke groet, team Bernardus

Wij gaan weer naar school.
Maandag 17 augustus gaan we weer van start. Ons gebruikelijke koffie en theemoment op het plein
kan dit jaar niet doorgaan. De ouderraad heeft hiervoor wel een leuk alternatief bedacht voor de
kinderen.

Op de website www.kbsbernardus.nl ziet u het overzicht van de algemene vakantieregeling en onze
studiedagen.
Volgende week krijgt u ook de nieuwe schoolgids mee met alle praktische informatie.

Covid-19 maatregelen op school.
De maatregelen van vóór de zomervakantie blijven van kracht. Via onderstaande link van het RIVM
ziet u de actuele regelgeving, welke wij als school volgen.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
De werkwijze en tijden van brengen en halen zijn ongewijzigd. De inlooptijd bij het brengen is van
8.15 uur tot 8.30 uur. Bij de hekken op de Kruislaan staan weer leerkrachten om de kinderen op te
vangen.
Door de huidige voorschriften is de algemene informatieavond dit schooljaar niet mogelijk.
Op 21 augustus krijgt u een brief met daarin alle informatie.

Startgesprekken
De startgesprekken vinden plaats op Zoom in de week van 31 augustus. Vanaf groep 5 is het kind
bij dit gesprek aanwezig. Informatie hierover volgt.
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Communicatie met de leerkrachten.
Goede communicatie met de leerkrachten is belangrijk. In principe verloopt dit contact via de mail.
Het is niet de bedoeling dat de communicatie met de leerkracht via Whatsapp gaat. De telefoon van
de leerkrachten is privé.

Een bericht van de ANWB over fietsen naar school.

Weer naar school!

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat
Ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun
fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit
ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
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Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere
dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk
dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers. Op pad met een veilige
fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

Activiteitenkalender
Zie ook onze website www.kbsbernardus.nl

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag

Vrijdag 21 augustus

Informatiebrief mee alle klassen

Maandag 31 augustus

Week van de startgesprekken.
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