April 2019
Hierbij onze nieuwsbrief van
april. Hartelijke groet, Team Bernardusschool
Vele activiteiten.
Deze maand staan er veel activiteiten gepland. Op donderdag 11
april lopen we met alle kinderen
de Palmpasen optocht naar de
kerk. Vrijdag 12 april vieren we
de Koningsspelen op school.
Daarbij is er voor alle groepen
een continurooster tot 12 uur.
De kinderen lunchen dan thuis.
Op dinsdagmiddag 16 april gaan
we naar de hei voor de jaarlijkse
paasspeurtocht. De paasviering
houden we op donderdag 18
april in de aula van de school. De
dag er na is vrij en is het meivakantie. U krijgt van alle activiteiten nog een nieuwsbrief.
Formatie volgend schooljaar.
De formatie voor ieder schooljaar is afhankelijk van het aantal
leerlingen dat een school heeft

op 1 oktober. Dat is een wettelijke regeling van de overheid.
Op dit moment zijn we samen
met het bestuur aan de puzzel
begonnen. Binnen de formatie
wordt het aantal groepen bepaald en gekeken welke leerkrachten de groepen doen.
Kleinschaligheid is voor ons hierbij een belangrijk uitgangspunt.
We houden u op de hoogte.
Leerlingtevredenheidsonderzoek
De komende week vullen de kinderen van groep 6 t/m 8 online
een vragenlijst over ons onderwijs in. We zijn benieuwd naar
de mening van de leerlingen
over de Bernardusschool.
Verkeersveiligheid
De werkgroep in de nieuwe samenstelling komt bij elkaar en
gaat samen met de wethouder
van verkeer de huidige verkeerssituatie rond de school evalueren.

Verkeersexamen
Donderdag 4 april doen de
kinderen van groep 7 hun
schriftelijk verkeersexamen.
Dit examen doen ze online
met hun Chromebook. Het
praktisch examen vindt
plaats op donderdag 9 mei.
Daarbij moeten ze een route
moeten fietsen door Blaricum en de Bijvanck. Succes
allemaal!
Activiteitenkalender
11-04 Palmpasen optocht
Continurooster
groep 5 t/m 8 tot
14.00 uur
12-04 Koningsspelen. Continurooster tot 12
uur
16-04 Paasspeurtocht
18-04 Paasviering in de
aula.
19-04 Meivakantie t/m 5
mei

de Vituskerk
Een Alberdingk Thijm School

19-09 Deze week
startgesprekken

