MAART 2021

Beste ouders en verzorgers,
De voorjaarsvakantie zit er weer op. Een heerlijke lentevakantie, wat een contrast met de
weken daarvoor! De school is gelukkig weer open voor alle kinderen, maar we moeten met
elkaar blijven opletten om alle regels rondom corona in acht te blijven houden. Dit voor de
gezondheid en veiligheid van iedereen; kinderen, ouders en leerkrachten. Met de
beslisboom vanuit de overheid kunt u bepalen of uw kind met klachten wel of niet naar
school kan. Alle maatregelen blijven nog van kracht. Dat betekent dat de kinderen tot bij
het hek worden gebracht, veel handenwassen, niezen in de ellenboog, bezoekers met
mondkapjes in de gangen en groepen die alleen met hun eigen groep buiten spelen en naar
binnen en buiten gaan. We houden het vol!
Hartelijke groet, team Bernardus

17 maart Virtuele Open dag Alberdingk Thijm Scholen

Op woensdag 17 maart is onze jaarlijkse Open dag. Dit jaar houden alle Alberdingk
Thijm Scholen een virtuele open dag. Dat doen wij dus ook. We kunnen geen mensen van
buiten op school ontvangen daarom is er gekozen voor een virtuele rondgang door de
school. Op onze website leest u meer over de start van de live uitzending vanuit de Thijm
studio. Deze begint om 9 uur.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een 360’ filmpje bekijken van het onderwijs op onze
school.
Dit geeft een mooi beeld van onze school in bedrijf en wat we belangrijk vinden en wat we
willen bereiken op de Bernardus.
Belangstellenden kunnen ook via een link live contact leggen met onze school. Vragen
kunnen worden beantwoord door leerkrachten, kinderen van groep 8, ouders en de
directeur. Samen met elkaar zijn we de Bernardus! Houdt u de website en nieuwsberichten
hierover in de gaten! Geef dit door aan nieuwe belangstellende ouders die u kent!
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Nieuws van onze intern begeleider
Door de huidige schoolsituatie is het contact met de leerkracht en de andere teamleden
anders dan normaal. Dit neemt niet weg dat de zorg voor jullie kind bij ons nog steeds
bovenaan staat.
De leerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt als u zorgen heeft over het
welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.
De leerkracht roept als het nodig is de hulp in van de intern begeleider (zorgcoördinator).
Met elkaar wordt er dan overlegd en bekeken welke acties er ondernomen kunnen worden.
Net als alle andere scholen in de regio vallen wij onder het samenwerkingsverband van
Unita. Binnen onze eigen Alberdingk Thijm Scholen hebben wij het Nuyens Instituut. Zij
zijn voor ons een tussenschakel en vraagbaak voor de zorg. Er zit een team van
deskundigen dat met ons meedenkt en ons adviseert.
In onze schoolgids kunt u alles over de zorgstructuur teruglezen. Als er nog vragen zijn
neem dan contact op met de leerkracht of stuur een mail naar Esther Godefrooy, onze
intern begeleider. (e.godefrooy@atscholen.nl)

Deze week rapportgesprekken
Deze week vinden de rapportgesprekken plaats via Zoom. U hebt hiervoor een link
gekregen om een afspraak in te plannen.
Verkeersveiligheid rond de school
De kinderen van de onder- en middenbouwgroepen worden dagelijks gebracht op school.
We willen u vragen om niet met de auto tot bij de benzinepomp te rijden om uw kind af te
zetten. Dit geeft vaak een hele onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Zeker wanneer een
auto daar weer achteruit moet wegdraaien. Bij voorkeur de kinderen lopend of op de fiets
naar school brengen. Wanneer dat niet lukt dan even vanaf een parkeerplaats een stukje
lopen met uw kind. Veiligheid voor alles!
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Ouderbijdrage Ouderraad 2020-2021

Deze week ontvang u per e-mail een betalingsverzoek via Wis collect voor de jaarlijkse
bijdrage aan de ouderraad van de Bernardus. Van harte aanbevolen!
“Sinterklaas, Schaatsen, Kerst, Voorleesontbijt, Palmpasen, Sportdag, Avond4daagse.”
Dit zijn de bijzondere momenten die de ouderraad voor alle kinderen organiseert, dus ook
voor uw kind(eren). De ouderraad bekostigt nagenoeg alle cadeautjes, attenties,
versieringen en attributen voor deze activiteiten.
Uw bijdrage hiervoor is dus onmisbaar!
Op basis van de begroting voor 2020-2021 heeft de ouderraad de bijdrage voor het lopende
schooljaar vastgesteld op 50 euro per kind (meer bijdragen mag natuurlijk).
In verband met de Covid-19 verloopt het schooljaar anders dan normaal. De ouderraad
spant zich samen met de leraren in om zoveel mogelijk van de activiteiten op een
aangepaste en verantwoorde wijze door te laten gaan, zodat de kinderen niets hoeven te
missen!
(Voor de duidelijkheid: deze ouderbijdrage staat geheel los van de bijdrage aan het
Schoolfonds die vanuit de school wordt gevraagd.)
Bedrag overmaken? Sinds dit schooljaar maken we gebruik van het systeem Wis collect.
Hierdoor kunnen we alle ouders een ‘tikkie’ sturen voor het overmaken van het bedrag.
Een hele makkelijke en snelle manier!
Dankzij uw ondersteuning kunnen wij er voor alle kinderen van de Bernardus weer een
onvergetelijk jaar van maken.
Namens de ouderraad,
Nienke van der Leer
Penningmeester
Email: penningmeesterorkbsbernardus@gmail.com
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Start 40dagenaktie 2021

Deze week krijgen de kinderen informatie mee naar huis over de 40dagenaktie van de
Vituskerk. Kinderen maken met een bouwplaat hun eigen spaarpotje om geld in te zamelen
voor een ontwikkelingsproject in Nepal en een toiletgebouw voor een schooltje in
Tanzania. De spaarpotjes kunnen op school worden ingeleverd tot woensdag 31 maart.
Daarna overhandigen wij de opbrengst aan pastor Andrea van de Vituskerk. U krijgt hier
meer informatie vanuit de groepsnieuwsbrieven.
Website, 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.
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Activiteitenkalender maart 2021
(Zie ook de Events op onze website www.kbsbernardus.nl)

Ma 1 maart

Week van de rapportgesprekken

Ma 15 maart

Studiedag onderbouw. Groep 1 t/m 4 vrij

Wo 17 maart

Virtuele open dag

Vr 2 april

Goede vrijdag. Alle groepen vrij

Ma 5 april

Tweede paasdag. Alle groepen vrij
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