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In deze editie:
 Verkeerssituatie rondom school
 Ouderkijkweek
 Ouderoverleg
 Epe fietst voor Epe
Voor in uw agenda:
 7 april
: juf Maria jarig
 9 april
: ouderkijkweek groep 1 t/m 4
 10 april
: GMR
 11 april
: ouderoverleg
 17 t/m 19 april
: eindtoets groep 8
 20 april
: Koningsspelen
 23 april t/m 4 mei
: vakantie
Uiteraard vindt u alle activiteiten ook op onze website!

Verkeerssituatie rondom school
De afgelopen periode hebben we (school en MR) regelmatig van ouders signalen gekregen over het
verkeer in en rondom de school. De (gedeeltelijke) afsluiting van de weg naar het Sint
Martinusplein heeft de situatie rondom school niet beter gemaakt en ook
het veranderen van de schooltijden van de RSG heeft een druk verhogend
effect op de kruispunten rondom de school. Dat betekent dat we als ouders
extra alert moeten zijn op ons gedrag in het verkeer. Eén van de ouders
benoemde al dat hem de vouwen uit de broek worden gereden. Als het voor
ons als volwassenen uitdagend wordt om ons veilig door het verkeer te
bewegen, is dat voor kinderen nog vele malen groter. Kinderen tot +/- 10
jaar overzien verkeerssituaties nog niet zoals wij dat doen: ze focussen zich
op één ding en als dat hun vriend of vriendin aan de overkant van de straat
is, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Reden te meer om, als
volwassenen, te laten zien hoe het moet: parkeren waar dat hoort, rustig rijden en voetgangers en
fietsers ruimte geven op straat en kinderen uit laten stappen op plekken waar het veilig is. Laten
we met elkaar goed voor onze kinderen zorgen in het verkeer en de daarvoor geldende regels
respecteren.
Ouderkijkweek
Komende week is het ouderkijkweek in de groepen 1 t/m 4. Ouders hebben al de gelegenheid om
zich in te schrijven voor een geschikt moment. Een mooie gelegenheid om te zien hoe uw kind in
de klas is. De setting van school is door het groepsgebeuren toch weer een hele andere dan in het
gezin. Geniet ervan!
Ouderoverleg
Woensdagmorgen staat er weer een ouderoverleg gepland. Omdat het vorige overleg uitgesteld is
in verband met de interim-situatie zijn deze ouders ook nu welkom. De ouders die het betreft
hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Met hen ga ik in gesprek over waar de Sint Bernardus
goed in is, wat de ontwikkelpunten zijn en wat er voor de toekomst nodig is vanuit het perspectief
van ouders. Voor mij, samen met de input van de ouderenquête, een mooie voedingsbodem voor
het nieuwe schoolplan wat in het komende schooljaar vorm mag krijgen. U kunt de enquête nog
invullen tot 30 april, mocht u dat nog niet gedaan hebben.
Epe fietst voor Epe
Op zaterdag 23 juni a.s. vindt het fietsevenement ‘Epe voor Epe’ plaats.
Deze fietstocht wordt, dit jaar voor de achtste keer, georganiseerd door
serviceclub Inner Wheel Epe, in samenwerking met Rotary Club Epe.

Dit jaar is onze school één van de 5 goede doelen waar voor gefietst kan worden. We willen graag
een mooie muurschildering op de muur van onze voetbalcourt.
Na de meivakantie kunt u op school kaarten kopen. Deze kosten € 10,- per stuk. Voor dit bedrag
krijgt u een prachtige fietstocht, een lunchpakket, versnaperingen en een diner. De gehele
opbrengst van de kaartverkoop is voor school. Mocht u niet mee kunnen of willen fietsen dan kunt
u toch een kaart aanschaffen. Ook zonder deelname aan de fietstocht is uw kaart voor ons
€ 10,- waard. Na de meivakantie hoort u meer over deze dag en de kaartverkoop. Noteert u de
datum nu vast in uw agenda?
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