SEPTEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij onze algemene nieuwsbrief van september.
Hartelijke groet, team Bernardus

Startgesprekken
De startgesprekken vinden vanaf volgende week plaats. Vanaf groep 5 is het kind bij dit gesprek
aanwezig. U hebt een zoomuitnodiging van de leerkrachten ontvangen.

Schoolfonds
Goed onderwijs kost geld, veel geld. Het overgrote deel wordt door de overheid betaald. Als ouder
hoeft u zich daardoor geen zorgen te maken over de ‘basisbenodigdheden’ binnen het onderwijs.

Onze school is dagelijks bezig uw kind het beste onderwijs te bieden. Om dit te kunnen doen bieden
wij onze leerlingen activiteiten en materialen die kwalitatief goed onderwijs garanderen.
Deze activiteiten en materialen kosten extra geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan up-to-date ICTmateriaal, zoals nieuwe Chromebooks voor groep 3 met het softwareprogramma van Gynzy, nieuwe
methodes en het uitvoeren van IPC- projecten.
Om ons onderwijs te kunnen bekostigen maken wij gebruik van ons schoolfonds. Dit fonds wordt
gevuld met (vrijwillige) bijdragen van onze ouders en verzorgers. Hiervoor zijn wij u erg dankbaar.
Dit helpt ons namelijk onze missie en visie optimaal in de praktijk ten uitvoer te brengen en
daardoor uw kind het beste onderwijs te bieden.
Wanneer we het benodigde budget delen door het aantal leerlingen op onze school, komt dit neer
op een richtbedrag van €60 per kind. U mag uiteraard ook een ander bedrag overmaken. U
ontvangt hiervoor binnenkort een online betalingsverzoek.
Wij hopen op uw gulle bijdrage om uw kind het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden!

Communicatie met elkaar.
Door de corona crisis kunnen we helaas niet het contact met u hebben zoals we dat gewend zijn en
wat zo kenmerkend voor onze school is. Wij missen dit directe contact en daarom gaan we als team,
samen met de ouderraad, nadenken over vormen om meer met u in contact te kunnen zijn.
Uiteraard zal dit moeten vallen binnen de richtlijnen van het ‘nieuwe normaal’, maar we gaan ons
uiterste best doen om iets te realiseren. U hoort van ons!
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Een bericht van de bibliotheek Blaricum, Laren en Huizen
Graag willen wij u wijzen op het gratis jeugdabonnement van de bibliotheek voor alle kinderen tot
en met 12 jaar. Als school ondersteunen wij van harte alle initiatieven om het lezen bij kinderen te
stimuleren!
In de mail treft u in de bijlage een inschrijfformulier van de bibliotheek aan.
Dit bericht kregen wij van de bibliotheek:
Jeugdabonnement gratis voor alle kinderen tot en met 12 jaar.
Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis gebruik maken van de bibliotheek in Laren en
Huizen, waarmee ook zij verzekerd zijn van lees-, luister- en kijkplezier!
Waarom naar de bibliotheek?
Veel lezen en met plezier lezen, dat zijn de belangrijkste factoren voor het ontwikkelen van een
goede leesvaardigheid. De bibliotheek speelt daarin, naast het onderwijs, een belangrijke rol.
Kinderen die boeken lezen behalen betere resultaten op school. Een regelmatig bezoek aan de
bibliotheek stimuleert lezen en maakt het leuker.
Een kind dat het leuk vindt om te lezen, leert al vroeg zich te concentreren en vergroot zijn
woordenschat met een factor 2 ten opzichte van kinderen die niet of weinig lezen. Ook al is het
maar 15 minuten per dag, dan leest een kind al snel 1.146.000 woorden per jaar! (Bron:
www.lees15minutenperdag.nl)
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum was dan ook zeer verheugd dat de gemeenten Huizen, Laren
en Blaricum het in 2019 mogelijk maakten dat alle kinderen tot en met 12 jaar (voorheen t/m 6
jaar) gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek, waarmee ook zij verzekerd zijn van lees-,
luister- en kijkplezier!
Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op: www.bibliotheekhlb.nl
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Activiteitenkalender
Zie ook onze website www.kbsbernardus.nl

7 t/m 14 september

Week van de startgesprekken

30 september

Opening Kinderboekenweek
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