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Donderdag, 25 augustus 2022 

St. Bernardusschool  - info  
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s)1,  
 
Afgelopen maandag gingen de schooldeuren weer open. De leerlingen stroomden weer binnen. 
Lekker geklets aan de poort door verschillende ouders die hun kinderen kwamen brengen/halen. Een 
gezellige boel. Heerlijk om weer al die frisse en gebruinde snoetjes te zien. De leerlingen zitten er 
goed bij, ook de nieuwe leerlingen die wij hebben mogen verwelkomen in de diverse groepen zijn 
goed opgevangen en stralen.  
Een genot om op deze manier weer te mogen starten.  
 
Wat heb ik er samen, met het gehele team, weer zin in om een mooi schooljaar te draaien. Vol 
energie aan de slag. Na een lange tijd verlof en vooral bezig te zijn thuis met het gezin is het fijn om 
weer te werken. Mijn andere passie dan thuis vormgeven.  
 
Een van de onderdelen binnen mijn passie zal zijn het versterken en verfijnen van de kwaliteit van 
ons onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het reken- en begrijpleesonderwijs. Hoe kunnen wij dit als 
team nog efficiënter monitoren en vorm geven. Samen hebben wij hierin binnen het team al eerste 
stappen gezet en zullen wij dit verder uitbouwen.  
Het bovenstaande zal ik daarnaast verder vorm gaan geven stichting breed, door mijn kennis hierin 
te delen met mede directeuren en IB-ers. Zodat zij dit zelf verder vorm kunnen geven binnen de 
diverse schoolteams. 
Het team mag en kan door deze manier van werken nog meer ervaren waar onze krachten liggen. En 
zij kunnen dan de kracht van de St. Bernardusschool vertalen naar het dagelijks handelen in de 
groepen, zodat het ten goede komt aan de leerlingen. Voortdurend samen in beweging. 
 
Deze beweging is alleen maar mogelijk met een team dat zich daar voor openstelt. Dat openstellen 
doen wij, het zorgt voor mooie inhoudelijk, diepe gesprekken. Dit levert prachtige ontwikkelingen op. 
Wat ben ik trots op ons team.  
 
Deze trots en ontwikkelingen willen wij graag met u delen. Een eerste deel moment zal zijn op de 
algemene ouderavond, dinsdag 06-09-2022 van 19.00-20.00uur. Wij willen dan stilstaan bij de focus 
die wij hebben tijdens schooljaar 2022-2023. Samen delen van wat er zich afspeelt op school. Komt u 
ook? 
Daarnaast zal ik meerdere malen per jaar er een algemene informatie brief versturen, waarin ik ook 
zal stilstaan bij de school ontwikkelingen. Op deze wijze blijft u verder op de hoogte en hopen wij u 
mee te nemen. 
 
En natuurlijk staat de deur altijd open voor vragen. Dus mochten er dingen zijn, kom gerust.  
 
Op weer een mooi schooljaar samen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Babs Feijen 
 
 
 

 
1 Hierna te noemen ouders 
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Belangrijke data 
Alle activiteiten staan klaar in de ParroApp. Maar er komen wat belangrijke ouder-kind activiteiten 
aan waar alvast wat toelichting bij gegeven wordt. 
 

De inloopweek 

In de week van 5 t/m 9 september staat er een inloopweek gepland. Vanaf moment dat de 
schooldeuren zich openen 08.20uur tot 08.45uur. 
Ouders kunnen met hun kind(eren) mee naar binnen om te zien wat zij allemaal doen op school. Zien 
waar uw kind(eren) zit, hoe de groep eruit ziet, waar werken zij allen in en mee. Gewoon even sfeer 
proeven en vooral ervaren.  
Inloop weken worden geduurde het schooljaar een in de 4 á 6 weken gehouden, wij zullen u van te 
voren op de hoogte brengen middels een algemeen bericht. 
 

Algemene ouderavond 

Op dinsdagavond 6 september van 19.00 uur tot 20.00uur.  
Formeel, maar vooral ook informeel samen zijn. Elkaar weer echt kunnen ontmoeten naar lange tijd 
van niet samen kunnen zijn. 
Het team dat zich presenteert, korte introductie van de directeur waarbij parels en ontwikkeling 
worden aangehaald. Op informele wijze vragen kunnen stellen bij de diverse teamleden. De 
MedezeggenschapsRaad (MR) en de OuderRaad (OR) die aanwezig zijn om informatie te halen en 
vragen te beantwoorden. 
 

Startgesprekken 

Groep 1 t/m 7 

In de week van 12 t/m 16 september staan de startgesprekken gepland voor de groepen 1 t/m 7. 
U kunt zich op maandag 5 september vanaf 09.00uur inschrijven voor de gesprekken via de ParroApp.  
Ouders nieuwe leerlingen groep 1-2 zien wij graag. Overige ouders groep 1-2 kunnen zich inschrijven 
naar behoefte of kunnen uitgenodigd worden. 

Groep 8 

I.v.m. afwezigheid van Sylke in de week van de startgesprekken, plannen wij deze op een ander 
moment. Namelijk van 7 t/m 9 september en 12 september. U kunt zich inschrijven op donderdag 1 
september vanaf 09.00uur. 

Privacy Parro 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om bijvoorbeeld beeldmateriaal te delen. U kunt 
als ouder aangeven wat uw voorkeur heeft. Wij hebben gemerkt dat nog niet iedereen deze privacy 
voorkeuren heeft in/aangevuld. Wilt u hieraan denken, graag voor vrijdag 02-09-2022 invullen. Zodat 
wij volgens uw wensen kunnen handelen.  

Dit doet u via de volgende stappen:   
• Open de Parro-app   
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'   
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn 
kinderen'.   
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 
stipjes achter het kind. 

 

Luizenkammen 
Iedere woensdag na de vakanties komen de luizenkam-ouders weer kammen. Alleen start schooljaar 
vind het plaats in de tweede week (woensdag 31-08-2022). 
Wij zullen zorgen dat dit in de Parro-App-Kalender komt te staan.  
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Zouden jullie op deze dagen rekening willen houden met de 
haardracht van de kinderen? Wij merken dat het voor de ouders en leerlingen het meest makkelijk is 
om te kammen met zo min mogelijk gel, haarlak, vlechtwerken etc. in het haar.  
 
Daarnaast adviseren wij u om thuis zelf ook goed de haren van uw kind(eren) te blijven controleren. 
Mocht u luizen en/of neten tegenkomen, zou u dit aan de leerkracht van uw kind door willen geven? 
Zie voor meer informatie deze site: vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de GGD in 
deze nieuwsbrief. 

Naschools sportuurtje 
Ook dit jaar staat er weer van alles gepland qua naschools sporten voor de groepen 3 t/m 8. Uw 
kind(eren) kunnen zich op school inschrijven als zij mee willen doen. In de ParroAgenda staat 
aangegeven op welke woensdagen welke activiteit wordt aangeboden.  

Gratis zwemmen  
Voor alle basisschool leerlingen van Bronckhorst,  
Wij hebben er bijna weer een spetterend zwemseizoen opzitten. 

Wij vinden het super leuk om alle basisschool kinderen nog een keer te laten genieten van ons mooie 
bad. 
  
Wij nodigen alle basisschool kinderen uit om samen met ons het zwemseizoen af te sluiten.  
Vrijdag 2 september Zwembad Het Elderink te Hengelo gld. Het zwembad is open van 14:00 tot 
17:00. ENTREE GRATIS! 
 
Samen nog even lol maken, springen van de duikplanken, heerlijk van de glijbaan  of 
lekker rennen over de mat op het water.  

Iedereen is welkom!! 
 

Bag2School kledingactie 
De actie voor het najaar staat alweer gepland. Op de vrijdag voor de 
herfstvakantie, 25 oktober 2022, komen ze weer de ingezamelde kleding ophalen. 
Dus gaat u de komende tijd uw kasten opruimen, spaar het vast op voor school. 
Eind november/ begin oktober krijgt bericht wanneer de kleding naar school 
gebracht kan worden.  
De opbrengst van de inzamelingsactie is een extraatje voor de leerlingen van 
school. 

 
 
En voor nu allemaal alvast een heel fijn weekend.  
Samen na genieten van de heerlijke week. 
 
Vriendelijke groet, 
Team St. Bernardusschool 
 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis
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Bijlage GGD; Luis in je haar 


