FEBRUARI 2021

Nieuwsbrief februari 2021
Beste ouders en verzorgers,
We zijn alweer vier weken na de kerstvakantie op afstand les aan het geven. Wie had dit ooit van
tevoren kunnen bedenken? We moeten dit in ieder geval volhouden tot 8 februari. Volgende week
komt er weer een persconferentie met de laatste stand van zaken. Samen met elkaar, op school én
thuis, slaan we ons er zo goed mogelijk doorheen! Maar laten we hopen dat alle kinderen per 8
februari weer op school mogen komen!

Hartelijke groet, team Bernardus
Corona update
In afwachting van de persconferentie geven we dus afstandsonderwijs tot 8 februari. Wanneer de
kinderen weer mogen komen blijven alle maatregelen nog van kracht op school. Dat betekent veel
handen wassen, niezen in de ellenboog, bezoekers met mondkapje in de gangen, veel tussentijdse
schoonmaak en leerkrachten die onderling 1,50 meter afstand van elkaar bewaren. De contacten
met u doen we online via Zoom, per e-mail en telefonisch. Gezondheid van iedereen staat boven
alles! We blijven alle ontwikkelingen rond de richtlijnen volgen en houden u op de hoogte!

Het ventilatiesysteem
Het ventilatiesysteem in het scholencomplex is helemaal nagekeken en opnieuw ingeregeld. Het
systeem werkt nu op goede capaciteit in alle ruimtes. Met meetkastjes wordt de luchtkwaliteit in
school constant gemeten.

Rapporten mee
Het rapport gaat mee op donderdag 18 februari. Daarin staan de resultaten van de maanden van
fysiek onderwijs tot de kerstvakantie. Het onderwijs op afstand tot eind januari is bij de resultaten
van de vakgebieden niet meegenomen.
De 10 minutengesprekken zullen online plaatsvinden in de week van 1 maart, meteen na de
voorjaarsvakantie. Op 17 februari sturen de leerkrachten u een datumprikker om hierop in te
schrijven. Voor groep 8 zijn er in maart geen rapportgesprekken, deze groep heeft in februari de
adviesgesprekken.
De M-toetsen van Cito nemen we af in de tweede week na de voorjaarsvakantie. Als het goed is
hebben de kinderen dan alweer een aantal weken op school les gehad. De resultaten van deze
toetsen kunt u dan weer zien in het ouderportaal van Parnassys. Tijdens de afname en invoering
van de toetsen zal het ouderportaal dicht staan. We houden u op de hoogte.
Start tweede kleutergroep.
We merkten dat de kleutergroep steeds groter werd. Daarom zijn we heel blij dat we per 15 februari
de huidige groep 1/2 kunnen gaan splitsen in twee kleine groepen. De vacature hiervoor is
ingevuld.
Tot het einde van het schooljaar zullen Tine van der Zee en Lisanne Grob samen met Sonja
Helmonds en Marike van der Horst de twee kleutergroepen gaan begeleiden. Welkom aan Tine en
Lisanne!
Carnaval?
Wanneer de scholen op 8 februari weer volledig open mogen gaan we op vrijdag 12 februari op een
leuke en corona proof wijze iets leuks doen met de kinderen. Zodra zeker is dat alle kinderen die
week weer naar school mogen zullen wij u berichten hoe we dit zullen gaan vieren met de kinderen.
Zij hebben natuurlijk ook wel een welkom terug feestje op school verdiend!
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Bekijk onze vernieuwde website en volg ons op Facebook en Instagram.
Onze website www.kbsbernardus.nl is helemaal opnieuw ingericht, is gebruiksvriendelijker
geworden en ziet er fantastisch en zeer overzichtelijk uit. Wanneer u de nieuwe site nog niet hebt
bezocht raden we u aan om daar eens een kijkje te nemen. Naast praktische zaken zoals de
kalender met events en de schoolgids kunt u ook alles lezen over ons onderwijs. Bijvoorbeeld onze
missie en visie en de achtergronden van ons IPC-onderwijs. Wat we belangrijk vinden in ons
onderwijs, wat we willen bereiken bij de kinderen en waar we voor staan.
Ook kunt u ons volgen op Facebook en op Instagram. Daar posten we nieuwsberichtjes en events
met leuke foto’s van de school in bedrijf.

Activiteitenkalender februari 2021
(Zie ook de Events op onze website www.kbsbernardus.nl)

Ma 8 februari

Alle kinderen weer op school (onder voorbehoud)

Vr 12 februari

Welkom terug feestje alle groepen tot 12 uur (onder voorbehoud)

Wo 17 februari

Datumprikker verstuurd 10-minutengesprekken

Do 18 februari

Rapport mee

Vr 19 februari

Studiedag alle groepen en start voorjaarsvakantie tot 1 maart

Ma 01 maart

Week van de online 10-minutengesprekken
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