Maart 2019
Schaakkampioen
Bernardusteam 1 heeft gewonnen op
het BEL-schaaktoernooi. Onze jarenlange traditie op het gebied van schaken is nu bekroond met een mooie
eerste plaats. We zijn trots op onze
kinderen!
IPC
Op woensdag 13 maart is de afsluiting van de IPC-projecten van alle
groepen. Van 12.30 uur tot 13.00 uur
bent u van harte welkom om in alle
groepen een kijkje te komen nemen
wat de kinderen hebben gedaan en
gemaakt.
Open dag 13 maart
De jaarlijkse open dag van alle Alberdingk Thijm Scholen is op woensdag
13 maart. Van 9.00 uur tot 12.00 uur
is onze school dan open voor alle belangstellenden. We hopen op veel geinteresseerde nieuwe ouders. Zegt
het voort!
Verkeerswerkgroep
N.a.v. onze oproep hebben zich twee
nieuwe ouders van onze school aangemeld om in de verkeerswerk-

groep van het scholencomplex te
gaan zitten: Adeline Kuiken en Dirk

van Mierlo. Heel fijn dat we weer
vertegenwoordigd zijn in deze
werkgroep rond de veiligheid rond
de school.
Rapporten
Op vrijdag 22 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. De 10minutengesprekken zijn op maandag 25 maart en donderdag 28
maart. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
Vanuit de medezeggenschapsraad
We hebben tijdens de MRvergadering van 6 februari gesproken over de verschillende activiteiten voor de leerlingen op beide
scholen. Onder andere over het IPCimplementatie project op de Bernardus.
Er waren veel zieke leerkrachten op
de beide scholen de afgelopen tijd.
Een enkele groep is verdeeld over
de andere groepen, meestal werd
de oplossing gevonden in een directeur, intern begeleider, andere leerkracht voor de groep van de zieke
leerkracht.
De komende onderwijsstaking op
15 maart wordt niet door het bestuur ondersteund. Werknemers
hebben individueel recht om te staken. Ouders worden zo spoedig

mogelijk geïnformeerd over de gang
van zaken op deze dag.
Op de Pionier wordt een proef gedaan met Parro, een manier van
communiceren met de ouders via
een app. De verkeerssituatie
rondom de Bernardus blijft een punt
van aandacht. Op de Bernardus
wordt in maart/april een leerling enquête afgenomen.
Beleidsdagen directeur
De directeur is wegens de beleidsdagen van het schoolbestuur afwezig
van woensdag 6 maart tot en met
vrijdag 8 maart. Alle directiezaken
worden waargenomen door Esther
Godefrooy. E.godefrooy@atscholen.nl
Activiteiten juni
(zie ook www.kbsbernardus.nl)
11-03 Studiedag: groep 1 t/m 4 vrij
13-03 Open dag. j
15-03 Staking. Lessen vervallen
22-03 Rapport mee
25-03 Rapportgesprekken
28-03 Rapportgesprekken.

Een Alberdingk Thijm School

19-05 Studiedag onderbouw.
Groep 1 t/m 4 vrij

