November 2018

IPC-projecten in alle groepen

Verkeerswerkzaamheden

Hierbij onze nieuwsbrief van november. Hartelijke groet, team
KBS Bernardus

Deze week starten we in alle
groepen met een IPC-project.

De gemeente is gestart met
graafwerkzaamheden rond de
school. Dit betekent dat op dit
moment de Kruislaan, inclusief
de toegang tot de fietsenkelder
is afgesloten. Het is de bedoeling
dat de kinderen via het hek aan
de Eemnesserweg het schoolplein opkomen en met de fiets
aan de hand naar de fietsenkelder lopen. Wij zullen zorgen voor
voldoende toezicht.

Start tweede kleutergroep
Na de kerstvakantie zal de huidige groep 1/2 tot het einde van
het schooljaar gesplitst gaan
worden in twee kleine groepen.
Op dit moment zijn we bezig met
het invullen van de vacature. Nadere informatie voor de ouders
van groep 1/2 volgt.
Herinnering schoolfonds
U hebt een aantal weken geleden een verzoek gekregen voor
de jaarlijkse vrijwillige bijdrage
voor ons schoolfonds met als
richtbedrag €60 per kind. Velen
van u hebben al een bedrag
overgemaakt, dank daarvoor!
Wanneer u dat nog niet hebt gedaan verzoeken wij u vriendelijk
uw bijdrage over te maken op:
NL40RABO0101495188 t.n.v.
Verenigde Scholen Alberdingk
Thijm onder vermelding van
Schoolfonds Bernardus

In groep 1/2 is het thema: ‘Zo
spelen wij’. In groep 3 en 4:
‘Speelgoed’. In groep 5 en 6:
‘Chocolade’ en in groep 7 en 8:
’Nederland waterland’.
Via de nieuwsbrieven vanuit de
klas wordt u op de hoogte gehouden van de inhoud en activiteiten van ieder project.
Continurooster
Hieronder nogmaals de tijden
die per januari ingaan:
Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Woensdag van 8.30 uur tot
12.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur
tot 12.00 uur.

Start fruitproject.
Op 12 november start het Europese fruitproject. In alle groepen
krijgen de kinderen dan weer
drie keer per week fruit en of
groente.
Activiteitenkalender november

Groep 5 t/m 8:

19-11 Versieren sinterklaas

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.30 uur tot 14.30
uur. Woensdag van 8.30 uur tot
12.30 uur.

23-11 Rapporten mee

Binnenkort krijgt u alle praktische
informatie over het continurooster.

26-11 Rapportgesprekken
29-11 Rapportgesprekken

