
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 15 april 2021 

In deze editie: 

✓ Veranderingen in de onderbouw  

✓ Koningsspelen 

✓ Schoolreis 

✓ NPO 

✓ Onderzoek leercapaciteit 

✓ Online meeting 

✓ Vanuit de MR 

✓ Engelse week en juffendag 

✓ Pleinzaken 

Voor in uw agenda: 

✓ 16 april  : Groep 3-7 LVS grafieken mee 

✓ 20-21 april  : Groep 8 Eindtoets 

✓ 23 april  : Koningsspelen 

✓ 26 april- 7 mei : Meivakantie 

✓ 10-12 mei  : Engelse week 

✓ 12 mei   : Juffendag 

✓ 13-14 mei  : Hemelvaart en vrijdag vrij 

Bijlagen 

✓ Vanuit de bibliotheek: De Nederlandse kinderjury en de digitale bibliotheek 

✓ Wensboom: ondersteuning schooljeugd Epe 

 

Veranderingen in de onderbouw 

Met de komst van juf Claire als LIO-stagiaire in de onderbouw hebben we drie dagen per 

week een extra leerkracht in onze school. Die ruimte hebben we gebruikt om te werken 

met een extra groep in de onderbouw. We hebben dit ingezet door drie dagen per week 

met aparte groepen te werken, dus een groep 1, een groep 2, een groep 3 en een groep 

4. Hierdoor kunnen we de kinderen een extra boost geven in het onderwijs dat past bij 

hun leerjaar. Met een extra groep hebben we ook een extra lokaal nodig. Daardoor heeft 

groep 2 nu hun eigen lokaal in de teamkamer: een heel bijzonder lokaal waar ze kunnen 

spelen en leren. De kinderen van groep 2 zijn super trots op hun lokaal. Eén van de 

ouders omschreef het als huiselijk en knus. Hierbij gunnen we u ook een kijkje in ons 

tijdelijke lokaal.  

 

   
 



 

Koningsspelen 

Vrijdag 23 april is het de dag van de Koningsspelen. Die 

dag staat het thema “Jij en ik is wij” centraal. Normaal 

gesproken is er een Nationaal Ontbijt, maar dit jaar 

wordt dat niet landelijk georganiseerd. Daarom mogen 

de kinderen dit jaar een eigen “Koningsontbijt” 

meenemen naar school, dit mag in een mooi versierde 

doos met een koninklijk tintje. De kinderen kunnen in sportieve kleding naar school 

komen en vrolijk oranje past hier heel goed bij! Het tussendoortje en de lunch gaat ook 

mee in de tas naar school. We zullen allerlei activiteiten in onze bubbels gaan 

ondernemen deze dag (binnen en buiten), waarbij sportiviteit een rol speelt. Dan kunnen 

we daarna sportief de vakantie in.  

 
Schoolreis 

In mei staat het schoolreisje in de agenda. Zoals het nu lijkt 

zijn grootse activiteiten in mei nog niet mogelijk, daarom 

zullen we deze activiteit doorschuiven naar september. We 

willen dan een extra leuke schoolreis organiseren.  

Daarnaast denken we met de Activiteiten Commissie (AC) 

vast na over het schoolfeest: we bestaan dit jaar 90 jaar en 

dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat het 

schoolreisje niet doorgaat willen we in de week van het 

schoolfeest wel extra uitpakken. Ook hierbij denken we na over een versie met en zonder 

gescheiden klassen. We weten tenslotte niet wat we in juli wel en niet mogen. We 

houden u op de hoogte!  

 

NPO 

Sinds een maand of twee weten we dat het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt 

“uitgerold” om te werken aan alles wat leerlingen tijdens Corona in ons onderwijs tekort 

zijn gekomen. Hoeveel geld hiervoor voor onze school beschikbaar komt wordt 

langzaamaan meer concreet en in een brief heeft minister Slob ons laten weten een 

duidelijke visie te hebben op hoe het geld besteed moet worden. Wij hebben inmiddels 

een beeld geschetst gekregen waarbij de school eerst een scan moet maken en dan uit 

een keuzemenu van interventies kan kiezen. Deze interventies zijn wetenschappelijk 

bewezen oplossingen voor het verbeteren van onderwijs. Hierbij hebben we als school de 

opdracht om alle doelgroepen te betrekken: leerkrachten, 

leerlingen en de oudergeleding van de MR. Wat we gaan doen 

wordt dus maatwerk voor onze school en zullen we dus de 

komende twee jaar inzetten. Wat daarbij belangrijk is, is dat 

we de vertraging die de kinderen hebben opgelopen gaan 

inlopen en dat het welbevinden van kinderen specifieke 

aandacht krijgt. U kunt dan denken aan scholing voor het 

team, extra handen in de klas, hulp aan individuele kinderen of kleine groepjes kinderen. 

Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente en het Samenwerkingsverband Zeeluwe. 

De komende maanden zijn essentieel om een goede scan te maken en passende 

interventies te kiezen. Aankomende dinsdag zitten de directeuren van de stichting 

digitaal bij elkaar om het NPO uit te pluizen en de route uit te stippelen, om zo te komen 

tot een goed plan voor elke school. We willen daarbij vooral leren van en met elkaar.   

 

Online meeting 

Naar aanleiding van de schoolsluiting door weersomstandigheden hebben we met een 

groep ouders, die zich daarvoor hebben aangemeld, twee online meetings gehad. We 

hebben daarin met elkaar gesproken over het hoe en waarom van de sluiting, wat dit 

teweeg heeft gebracht bij ouders (de meningen liepen hierover zeer uiteen) en hoe we 

als school hieruit met ouders willen leren. Wat ook duidelijk naar voren kwam is dat de 

reacties mede gevoed werden door de zeer ongelukkige timing van de situatie. We 



hebben met elkaar nagedacht over welke behoeftes er bij ouders liggen (in deze situatie, 

maar ook in het algemeen) en wat er mogelijk is vanuit school. Een aantal zaken die 

hierbij genoemd zijn: de klankbordgroepen nieuw leven 

inblazen over onderwerpen vanuit school en vanuit 

ouders, in het jaarrooster iets meer ruimte creëren 

rondom de vakanties i.c.m. studiedagen, kijken naar 

maatwerkmogelijkheden t.a.v. onverwachte 

omstandigheden, rekening houden qua tijdstip van 

communiceren met de mogelijkheden voor ouders om 

iets te kunnen organiseren thuis, onderzoek doen naar 

wat ouders zouden kunnen betekenen in situaties van tekort aan personeel. Met deze 

zaken gaan we als team en met de MR nadenken over hoe we hier verder mee gaan. Uit 

beide avonden kwam ook duidelijk naar voren dat met elkaar het gesprek blijven voeren 

belangrijk is en blijft.  

 

Onderzoek leercapaciteit 

Het Kohnstam instituut onderzoekt namens het ministerie de leercapaciteit van kinderen. 

Ook onze school is gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Dat betekent dat in 

groep 6 deze week een toets afgenomen wordt: de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten 

Toets. Deze toets kijkt niet naar wat de kinderen de afgelopen periode hebben geleerd 

(zoals Cito dat toetst), maar naar welke leercapaciteit een kind heeft. Door mee te doen 

aan dit onderzoek helpen we niet alleen het Kohnstam instituut 

en het ministerie, maar ook onszelf: we doen als school ervaring 

op met een andere vorm van toetsen dan die van het 

Leerlingvolgsysteem. We nemen deze ervaringen mee om in het 

team na te denken over de verschillende vormen van toetsen die 

er zijn en wat past bij onze school, nu en in de toekomst.  

 

Vanuit de MR 

Op donderdag 8 april heeft de MR-vergadering plaatsgevonden. Waar hebben wij het dan 

zoal over tijdens een vergadering? 

Er wordt momenteel in een uitzonderlijke situatie gewerkt, met alle coronamaatregelen 

die gelden. Toch lijkt het er sterk op dat de kinderen dit niet zo ervaren. Zij gaan lekker 

naar school en zijn snel gewend aan de nieuwe afspraken die gelden. Wat het effect van 

de lockdown is op de schoolprestaties zal snel duidelijk worden, de Cito-scores worden 

binnenkort met ouders gedeeld. Leerkrachten hebben een goed beeld van de leerlingen 

en er zijn geen grote zorgen bijgekomen door corona.  

 

In de media wordt veel gesproken over de 

coronagelden die aan scholen gegeven gaan 

worden. Helaas is dit in de praktijk nog niet zo 

concreet, er worden veel eisen gesteld en het is 

nog onduidelijk wanneer het geld ook 

daadwerkelijk uitgegeven kan worden. Natuurlijk 

zijn er wel al goede ideeën hierover, zoals het 

inzetten van extra (ondersteunend) personeel. 

Zodra deze ideeën concreet gemaakt kunnen worden, wordt dit gedeeld met de ouders. 

De veranderingen in de onderbouw worden als positief ervaren.  

We hebben teruggekeken op de bijeenkomsten over de sluiting van de school vanwege 

code rood. Klankbordsessies kunnen een goede manier zijn om als school met de ouders 

in gesprek te blijven (helemaal omdat we elkaar minder zien vanwege corona). 

 

Twee leden uit de oudergeleding van de school (Olga van Vemde en Celia Klip) gaan aan 

het einde van dit schooljaar stoppen met de MR, omdat de termijn van 3 jaar er alweer 

op zit. Wie van de ouders heeft interesse in een plek in de MR van de St. Bernardus? Je 

kunt ons altijd aanspreken voor meer informatie hierover. Aanmelden kan bij Kezia Haar 

(mr@stbernardusschool.nl).  



Zijn er onderwerpen die je graag tijdens een MR-vergadering op de agenda wilt zetten? 

Dan kan dat! Spreek een van ons aan, of mail naar mr@stbernardusschool.nl. Wij 

vertegenwoordigen met z'n drieën alle ouders en wij willen graag weten wat er speelt. 

 

Groeten, 

De oudergeleding van de MR: Kezia, Olga en Celia 

 

Engelse week en juffendag 

Op maandag 10 mei start de Engelse week. Deze week zal dit jaar in het teken staan van 

het thema 'Art'. Van maandag tot en met woensdag wordt er iedere dag in de klas iets 

gedaan m.b.t. Engels onderwijs binnen het thema, denk 

aan muzieklessen, beeldende lessen, toneelspel en drama, 

etc. Via Parro wordt u door middel van foto's en filmpjes 

op de hoogte gehouden van wat de kinderen leren en 

maken in de Engelse week. We gaan dus ook de juffendag 

een Engels tintje geven.  

 

Pleinzaken 

Op het plein aan de kant van de Pastoor Somstraat wordt op dit moment druk gewerkt 

aan de aanpassingen die nodig zijn voor MAM’s Loft bij de school: de ingang voor het 

plein is verplaatst en de basis voor het fundament wordt gelegd. Volgende week gebeurt 

er even niets: groep 8 heeft de Eindtoets en we hebben Koningsspelen, dus dan willen 

we rust op het plein. In de meivakantie zal het hard gaan: de 

Loft wordt geplaatst en de aansluiting op alle faciliteiten zal 

gedaan worden. Daarna kan het afwerken van de binnen- en 

buitenkant beginnen en hopen we eind mei klaar te zijn. 

Ondertussen hebben we voor een aantal andere zaken niet stil 

gezeten op het plein: de verschillende bankjes op het 

kleuterplein en grote plein (bij de speeltoestellen) zijn 

opgeknapt en opnieuw in de blauwe en gele verf gezet door de 

cliënten van Bloemensteijn. Ook zijn de doelen van het 

voetbalcourt gerepareerd en voorzien van een likje verf. Het 

ziet er daardoor weer netjes uit en het is weer veilig.  

 

St. Bernardusschool – Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe – 0578-613068  

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl  
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Ken je de Nederlandse Kinderjury al?  

De Kinderjury is een belangrijke prijs voor kinderboeken.  

Kinderen in Nederland van 6 t/m 12 jaar vormen samen een jury en kiezen het beste 

boek van het jaar! 

Op de website van de Kinderjury vind je allerlei leuke boekentips! 

Op deze website kun je eerst een stukje uit het boek lezen!  

Lijkt je een boek leuk? Reserveer het via de website van de 

bibliotheek of nog makkelijker, via de biebapp.  

Lekker nieuwe boeken lezen! 

Ik ben benieuwd welk boek dit jaar de Kinderjuryprijs wint! Jij ook? 

 

De digitale bibliotheek is er ook voor jou! 

 

- Junior Einstein – Met Junior Einstein kun je oefenen met alle vakken van de 

basisschool, speciaal voor jouw groep!  

- De Voorleeshoek - Voorgelezen worden uit bekende (prenten)boeken met beeld en 

muziek. Voor kinderen van 0-10 jaar. Log in met je biebaccount. 

- Bereslim - Interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 

2 tot 7 jaar. Login met je biebaccount. 

- E-books – een ruim aanbod van boeken voor kinderen van 0-12 jaar. 

- Luisterbieb - download de LuisterBieb-app met ruim 3.700 luisterboeken voor alle 

leeftijden (ook peuters en kleuters). Met een luisterboek zijn de kinderen heerlijk 

geboeid en toch los van hun schermpjes. 

- Nog meer leuke tips voor kinderen staan op www.jeugdbibliotheek.nl: inspiratie voor 

leuke boeken en allerlei informatie voor spreekbeurten en werkstukken.  

- Voor kinderen die lezen lastig vinden, bijvoorbeeld bij dyslexie en beginnende lezers, 

is er karaokelezen (luisteren met ondertitels) via www.yoleo.nl. 

- Nu de kinderen thuis en veel online zijn, is dit een ideaal moment voor de DataDetox 

Game 

- De Schoolschrijver biedt fantastische gratis lees- en schrijfopdrachten voor thuis. 

- Luistertip! De Waanzinnige Podcast. Voor en door kinderen over lievelingsboeken. 

- Ken je de Afhaalbieb? Voor meer informatie kijk op onze website! 

 

 

Alle digitale bronnen voor de jeugd op een rijtje? Kijk op bibliotheeknoordveluwe.nl  

 

 

Miriam van Gessel 

Leesconsulent de Bibliotheek Op School 

  

 

 

 

  

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
http://devoorleeshoek.nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.yoleo.nl/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/mediawijsheid.html..html
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/mediawijsheid.html..html
https://www.deschoolschrijver.nl/lees-en-schrijfopdrachten-voor-thuis-en-in-de-klas/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/collectie/afhaalbieb.html
https://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/collectie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html


De wensboom 
Ondersteuning schooljeugd Epe 
 

 
 
Kinderen moeten zoveel mogelijk worden gestimuleerd om te sporten. Dat is gezond 
voor hun lichaam en hun ontwikkeling. Dit geldt voor alle kinderen in elke leeftijd. Ze 
kunnen daarom lid worden van een sportclub of vereniging. Naast het lidmaatschap 
van zo’n vereniging moeten er ook vaak zaken als kleding, schoenen en andere 
sportbenodigdheden worden aangeschaft. 
Hiervoor is niet altijd in elk gezin geld beschikbaar. In deze gevallen kan er een 
beroep worden gedaan op Stichting Leergeld. Mocht dit ook geen uitkomst bieden 
dan kan er ook een beroep worden gedaan op de wensboom van de diaconie van de 
Hervormde kerken in Epe.  
Op de site van de wensboom kan een verzoek worden ingevuld om een (financiële) 
bijdrage. Heeft u een wens voor uw eigen kind? Of misschien een vraag of wens voor 
iemand anders? Dien uw verzoek in via de website. De diaconie gaat dan bekijken of 
zij de wens kan vervullen. 
Deze digitale wensboom is het hele jaar toegankelijk. De wensboom kunt u vinden 
op de site: www.wensboomepe.nl  
 

 

 

http://www.wensboomepe.nl/

