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Agenda
18 dec

Kerstviering

20 dec

Vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij

23 dec t/m 3 jan

Kerstvakantie

6 jan

OR vergadering en daarna om 20.30 jaarvergadering OR

15 jan

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terwijl ik dit schrijf is de kerst CREA in volle gang. Wat zie ik
alle kinderen genieten! Dank aan alle ouders voor de hulp en
de leerkrachten die ontzettend veel tijd in de voorbereiding
hebben gestoken. Samen hebben we dit voor de kinderen
mogelijk gemaakt ☺
Een hoop kerst spullen zijn gezaagd, getimmerd, gelijmd,
geprikt en ga zo maar door. Het is ook nog maar een weekje
en dan hebben we alweer de kerstviering, zie de uitnodiging o.a. in deze nieuwsbrief.
De tijd gaat snel…. We gaan alweer richting een welverdiende kerstvakantie voor de kinderen. Maar
ook voor het team is een break even hard nodig na de decemberperiode om op te laden en te genieten
van de familie. In januari starten we weer met volle energie. Ik hoop u dat persoonlijk op de
kerstviering ook te kunnen wensen, maar nu alvast een voorschot daarop:
Namens het team wensen wij u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020 voor iedereen!

Met vriendelijke groet,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Uitnodiging kerstviering
We nodigen u en de kinderen graag uit voor de
kerstviering op school. We beginnen met een
kerstdiner en kerstspel voor en door de
kinderen.
Daar hadden we u graag bij gehad, echter is de
aula te klein om alle kinderen en ouders een
fatsoenlijke plek te geven om een uur een
kerstspel te volgen. We willen echter ook met u
samenzijn en nodigen u daarom uit om
aansluitend in de aula kerstliedjes met ons mee
te zingen.
Als u dat nog niet heeft gehad dan krijgt u van
de leerkracht informatie over het kerstdiner. Bij
alle groepen hangen bij de deur intekenlijsten
voor de hapjes.
We kijken uit naar een sfeervol samenzijn en
verwelkomen u graag woensdag 18 december
rond 18.45!

Vrijwilligers gezocht!
Vind je het leuk om met basisschoolkinderen om te gaan en hen te
begeleiden in de lunchpauze van 12.00 uur tot 13.15 uur op maandag,
dinsdag en/of donderdag gedurende de schoolweken?
Basisschool Bernadette en Spring Kinderopvang zijn dringend op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die hierin hun steentje willen bijdragen. Bij
interesse of informatie kun je contact opnemen met de coördinatrice TSO
Bernadette Caroline Roijackers, tel. 06 - 11 87 14 48. Ook is er de
mogelijkheid om vrijblijvend een keer meedraaien om te zien wat het inhoudt.
Als vrijwilliger bij Spring krijg je een vrijwilligersvergoeding voor de dagen die je hierin behulpzaam kunt zijn.

Nogmaals vrijwilligers gezocht!
Na de zomervakantie stoppen altijd brigadiers waarvan de jongste kinderen van school zijn. Er zijn dus weer
nieuwe ouders nodig om de kinderen onder begeleiding van verkeersbrigadiers te kunnen laten oversteken. Wilt
u er alvast over nadenken om na de vakantie op een moment te helpen daarmee? Dat vergroot aanzienlijk de
verkeersveiligheid voor de kinderen!

Vanuit de Kinderraad
De kinderraad is er om de belangrijkste dingen over school te bespreken. En te bedenken of er iets kan
veranderen aan onze school. En als er dan iedereen over eens gaat gaan we het doen en de belangrijkste dingen
gaan over school. We hebben verschillende ideeën besproken en daar is er één uit gekozen en deze is nog
geheim (verrassing).
Doei de kinderen van de kinderraad.

Juf Tessa
Juf Tessa en haar vriend Aaron willen jullie graag laten weten dat zij rond eind april
voortaan papa en mama gaan heten!
De naam blijft nog even geheim, maar jullie mogen al wel weten dat het een klein
meisje zal gaan zijn.

Kerstvakantie
Vrijdag 20 december is de laatste dag voor de kerstvakantie. ALLE kinderen zijn om 12.00 uit, ook de hogere
groepen. In de ochtend is er gewoon school. Op maandag 6 januari starten we met alle kinderen weer op
school.

Gevonden voorwerpen
De verzameling plastic bakjes en overige gevonden voorwerpen wordt met de kerstvakantie weer opgeruimd /
gerecycled. Mocht u iets missen kijk dan nog even bij en onder de gevonden voorwerpen boom!

Rookvrij schoolplein
Eigenlijk niets nieuws dat op en rond school niet gerookt mag worden. Dit voor de
gezondheid van onze kinderen en allen wie daar is. Niets nieuws, maar omdat per
1 januari dit een wettelijke verplichting wordt voor de duidelijkheid nog even deze
informatie! Alvast bedankt voor uw medewerking

Staking
De onderwijs begroting is deze week behandeld en er zijn geen maatregelen genomen om het
lerarentekort terug te dringen en de werkdruk te verlagen. De onderwijsbonden hebben daarom voor
30 en 31 januari een staking uitgeroepen. Er is nog nooit eerder in onderwijsland een tweedaagse
staking geweest. Dat toont wel aan hoe hoog de nood nu is….. Die nood merken we op school ook als
we vervanging zoeken. Er is zowat niemand te vinden! Na de vakantie krijgt u meer informatie of we
30 en 31 januari gesloten zijn. U kunt als u dat wilt daar alvast rekening mee houden.

Boeken inleveren voor de vakantie
We willen graag iedereen vragen om voor de kerstvakantie alle geleende boeken in te leveren.
We gaan over naar een nieuw uitleensysteem en daarvoor zijn alle boeken in de bibliotheek nodig.
Alvast bedankt!

Nieuws van buiten school

