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 13 juli 2021 

In deze editie:  

✓ Einde van het schooljaar  

✓ Afscheid groep 8 en leerkrachten 

✓ Laatste dagen op school 

✓ Nieuwe maatregelen na de vakantie 

✓ Jaarkalender 

✓ Bedankt voor alles! 

✓ Gevonden voorwerpen 

✓ Feestweek: circus 

Voor in uw agenda: 

✓ 16 juli   : Laatste schooldag, de kinderen zijn om 12 uur vrij! 

✓ 30 augustus  : Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

✓ 1 september  : Luizenpluizen 

✓ 17 september  : Startviering 

 

Einde van het schooljaar 

 

Het einde van een schooljaar… weer een heel bijzonder jaar. Een heel schooljaar 

rekening houden met afstand houden tot elkaar. Extra moeilijk in een school waar 

kinderen vaak zoveel behoefte kunnen hebben aan een schouderklopje en fysiek contact. 

Gelukkig kon dat met de kinderen ook al snel weer, maar je ziet dat zelfs op dit moment 

in het schooljaar dat nog ingewikkeld blijft. Deze week moest er toch weer een groep in 

quarantaine. Dat maakt zo’n laatste week weer extra spannend. Hopelijk kunnen we 

donderdag weer allemaal op school zijn, op groep 8 na: die mag alvast aan de vakantie 

beginnen.  

De laatste loodjes op school zijn altijd roerig: stoeltje passen, een feestweek, oefenen 

van de musical. En dan: boeken, schriften en laatjes verhuizen, meubels sjouwen (het 

ene lokaal heeft wat minder nodig, het andere wat meer) alles even lekker soppen en 

alle materialen uitzoeken. Al met al een heerlijke bedrijvigheid.  

Tijd om onze batterijen op te laden door tot rust te komen en nieuwe dingen te 

ontdekken. Nederland te verkennen, of misschien toch nog naar het buitenland? Wat we 

ook kiezen, laten we het met zorg doen voor onszelf en de ander. De kinderen krijgen 

allemaal vrijdag een gouden ballon mee: deze ballon mag mee op expeditie/ avontuur. 



Op welke verrassende plekken zal deze ballon komen? Vind je iets interessants in je 

eigen tuin? Of juist ver weg? De ballon mag mee op de foto, zodat we na de vakantie 

met elkaar kunnen ontdekken wat deze gouden ballonnen hebben meegemaakt. 

Nieuwsgierig kijken we uit naar deze avonturen, om in het nieuwe jaar ook weer in de 

gouden weken met elkaar te genieten van het samenzijn.   

Ik wens u ouders, de kinderen en alle leerkrachten een vakantie met een gouden randje, 

zodat we stralend kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar.  

Namens het team van de Sint Bernardus: Een fijne zomer!  

 

Afscheid groep 8 en leerkrachten 

Morgen neemt groep 8 officieel afscheid van onze school. 

Gelukkig konden ze de afgelopen weken toch op kamp en voeren 

ze dinsdagavond de musical Expeditie Beachclub op. Voor hen is 

het laatste jaar op de basisschool wel een heel bijzondere 

geworden: lang onzekerheid over hoe kamp en de musical 

vormgegeven zouden kunnen worden. Na het officiële afscheid 

van dinsdag zwaaien we ze woensdag aan het eind van de 

morgen met alle groepen uit. Voor hen zit de basisschool er dan 

op! De ouders hebben hier iets moois voor bedacht om dit 

spectaculair te maken! 

 

We gaan hiermee een dynamische, actieve en gezellige groep missen. Fabian, Vivienne, 

Mike, Jochem, Isabelle, Isabel, Bram, Dylan, Pia, Tammy, Roselyn, Amélie, Luna, Ewout, 

Julia, Kiek, Luuk, Mees, Marli-Anne, Feline, Duco, Thomas, Sjoerd, Rens en Charlie: we 

hebben van jullie genoten! We hopen dat jullie met regelmaat nog even langskomen om 

te laten weten hoe het met jullie gaat op de school van jullie keuze. Pak je kansen met 

beide handen aan en maak er iets moois van. Geniet van deze nieuwe expeditie in het 

Voortgezet Onderwijs!  

 

Naast een groep waar we afscheid van nemen, nemen we ook 

afscheid van drie toppers en een aanstormend talent: juf Leonie, 

juf Ank, juf Gerriët en juf Claire gaan ons verlaten. Als team 

hebben we al afscheid genomen van hen op onze laatste studiedag 

en we nemen persoonlijk afscheid van hen in deze week. Een 

groots afscheidsfeest voor de hele school is lastig in deze tijd te 

organiseren en handen schudden doen we ook nog minimaal, 

maar mocht u hen persoonlijk willen bedanken voor alles wat ze 

voor uw kind(eren) en de school hebben gedaan, dan kan dat op 

woensdag (juf Leonie en juf Claire) of vrijdag (juf Ank en juf 

Gerriët) aan het einde van de schooldag, of natuurlijk digitaal.  

 

 

Laatste dagen op school 

De laatste twee dagen van de week zal er flink gepoetst worden op school! Laatjes, 

kasten e.d. mogen allemaal schoon. We verhuizen de spullen naar de juiste lokalen op 

donderdagmorgen en we ruimen alles goed op. Hier 

kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. Met 

name voor het verhuizen van boven naar beneden en 

andersom. Kunt u ons helpen op donderdagmorgen om 

8:30 uur (max een half uur)? Dan heel graag! U kunt 

zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden hiervoor.  

Aan het eind van de vrijdagmorgen zit het er dan op: om 

12:00 uur zwaaien we de kinderen uit en begint de vakantie! We zien elkaar dan weer op 

30 augustus voor het nieuwe schooljaar.   

 

 

 



Nieuwe maatregelen na de vakantie 

Zover we nu weten zullen we na de vakantie te maken hebben 

met dezelfde maatregelen die nu gelden in scholen t.a.v. 

Corona. Op 14 augustus wordt, als het goed is, duidelijk of dit 

inderdaad zo kan of dat er toch iets anders nodig is. Gezien de 

ontwikkelingen qua besmettingen van dit moment is er nog 

veel onzeker. In de laatste week van de vakantie zullen we als 

team hier met elkaar over brainstormen en u als ouders informeren voor het nieuwe 

schooljaar start.  

 

Jaarkalender 

Deze week leggen we de laatste hand aan de jaarkalender voor het 

nieuwe schooljaar. We hopen deze begin volgende week digitaal te 

versturen, zodat u die alvast kunt gebruiken voor uw planning thuis. 

Na de zomervakantie krijgt u een papierenversie van de kalender en 

kunt u de planning ook vinden in de agenda van Parro. Alvast 

belangrijk om te weten: als het weer mogelijk is, houden we onze 

startviering op 17 september in de Grote Kerk en de eerste studiedag is op 15 oktober.   

 

Bedankt voor alles! 

Het was een roerig jaar, maar samen met u hebben de 

kinderen zich toch weer mooi kunnen ontwikkelen. Daarom 

krijgt u van ons een kleinigheidje om onze waardering te laten 

blijken voor deze enorme prestatie! Bedankt voor alle hulp, in 

welke vorm dan ook, u heeft ons enorm geholpen de kinderen 

te laten groeien! 

 
Gevonden voorwerpen 
Er komen aan het eind van het schooljaar bij het opruimen in de 

school weer allerlei spullen boven tafel, die al een tijdje kwijt 

waren. We zullen deze spullen de komende drie dagen uitstallen in 

de Borg. Komt u kijken of er iets tussen zit wat u misschien nog 

niet gemist had, maar toch van één van de kinderen blijkt te zijn?  

 

Feestweek: circus 

Afgelopen week hebben we een hele week kunnen 

genieten van allerlei fijne activiteiten in verband met 

ons 90-jarig jubileum. Met als klap op de vuurpijl een 

eigen circusvoorstelling. Wat een heerlijk dag was 

dat. Heel wat ouders hebben mee kunnen genieten 

van de livestream, maar niet iedereen kon natuurlijk 

op deze manier meekijken. U kunt wel via de link in 

Parro van de livestream alsnog thuis de hele 

voorstelling terugkijken. Geniet u nog even met ons 

mee?  

 

 

 

Vakantie is op afstand kijken.  

Even opzij, onder een kleurrijke luifel, 

Gewoon maar aanwezig zijn. 

De trein van de haast voorbij horen rijden. 

Hier blijven. 

Liever langs paadjes en oude kerkweggetjes, 

Omwegen maken en terugkomen  



Door de tuin, op een bank, bij jezelf.  

Diep adem kunnen halen. 

De zon drinken uit een glas helder water. 

Een duik nemen 

In de zee van tijd. 

Geestdriftig toeschouwer worden 

Van mooie, toevallige dingen 

Op het terras 

Van een onverwacht ogenblik. 

Vakantie 

Is dat wat je nodig hebt 

Om nog eens kind te zijn 

Dat alles kan verliezen in het spel. 

En zijn verlangens prijs durft te geven 

 Als een ballon in de wind, 

Aan een draad zonder einde… 

  

Een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe 

schooljaar! 
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