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Agenda 

✓ 27 september- 1 oktober : Ouderkijkweek en schriftjesmiddag  

✓ 4 oktober   : MR 

✓ 6 oktober   : Start kinderboekenweek  

✓ 11 oktober    : Schoolreis 

 

Samen er zijn voor elkaar 

 

 
 

Als er een dag komt dat we niet meer samen kunnen zijn, bewaar me in je hart, dan blijf 

ik daar voor altijd. 

 

Afgelopen week hebben we samen stil gestaan bij het afscheid van Floris Slooff, vader 

van Casper (groep 6) en Duco (brugklas Noordgouw).  

 

Een verdrietige periode om met elkaar te beleven, maar aan de andere kant heel 

bijzonder. Het voelde heel waardevol hoe we met elkaar op allerlei manieren er voor 

Casper, Duco en Corina konden en kunnen zijn: door de gesprekken in de klassen, door 

de lieve worden, een kleinigheidje, een mooie roos en kaartjes. Door er te zijn bij het 

afscheid in woord en gebaar. Mede hierdoor is het een dag geworden vol mooie 

herinneringen. 

  

Corina heeft ons laten weten dat ze zich als gezin enorm gesteund voelen door de 

kinderen, de ouders en het team. Hartelijk dank voor al deze grote en kleine gebaren! 

 

Casper heeft, samen met zijn juffen, in de school twee gedenkplekjes ingericht om hierbij 

stil te staan, één in zijn klas en één in de gang beneden. De kinderen, juffen en ook oud-

groep achters schrijven hier wat in de map, laten een kaartje of kaarsje achter. Voelt u 

zich vrij om ook in de komende periode hier uw bijdrage achter te laten wanneer u op 

school bent.  

 

 



 

Klankbordgroep 

Zoals u wellicht van de kinderen hebt gehoord 

hebben we in de groepen 4 t/m 8 nieuwe 

Chromebooks ter vervanging van de kleine Snappet 

tablets. Nog niet alles werkt optimaal, maar we 

verwachten dit binnenkort verholpen te hebben. We 

zien nu al wel een hele verbetering: de schermen zijn 

groter, kinderen kunnen er veel makkelijker mee werken door de combinatie van 

toutchscreen en toetsenbord en ze kunnen er veel meer mee, dan alleen in Snappet 

werken.  

Met de komst van deze devices zijn de oude pc verwijderd en is de ruimte die hierdoor 

vrijkomt beschikbaar voor andere mogelijkheden. Ook zien we grote verschillen in 

computer- en typevaardigheden. Hierdoor willen we ook nadenken over hoe we dit vorm 

willen geven als school.  

Tot vorig schooljaar werd er jaarlijks typeles gegeven op school door familie Gerrits. Een 

deel van de leerlingen in groep 7 en 8 heeft afgelopen jaar of het jaar daarvoor hun 

diploma hier behaald. De familie Gerrits is echter met 

pensioen gegaan en nu willen we nadenken hoe we hiermee 

verder gaan. Gaan we op zoek naar een nieuwe organisatie 

die typeles als naschoolse activiteit aanbiedt? Gaan we over 

op een online variant? Willen we dat iedereen op school 

typeles krijgt of laten we dit over aan de wensen van kinderen 

en ouders? Kortom: denkvragen genoeg. Met de MR hebben 

we besloten dat we samen met een groep ouders en een 

afvaardiging van het team hierover na willen denken.  

Wilt u meedenken over dit onderwerp en ons als school van advies voorzien? Meld u dan 

aan voor de klankbordgroep bij de MR of directie (MR@stbernardusschool.nl of 

directie@stbernardusschool.nl). Met onze gezamelijke inzichten komen we vast tot een 

goede opzet voor kinderen, ouders en school.  

 

Traktaties 

De afgelopen periode hebben we regelmatig vragen gekregen over 

de traktaties bij verjaardagen. Tot de zomervakantie was de vraag 

vanuit school om voorverpakte traktaties te kiezen i.v.m. de 

geldende Corona maatregelen. Nu deze maatregelen worden 

afgebouwd, kunnen ook de tractaties weer zelfgemaakt worden, 

zonder aparte verpakkingen. En de gezonde opties worden zeer 

gewaardeerd! 

 

Luizenpluizen 

Afgelopen week hebben de Luizenpluizers een controle gedaan in de 

onderbouw vanwege een melding van hoofdluis. Er werden gelukkig 

geen luizen meer aangetroffen, controleert u voor de zekerheid thuis 

ook nog even? Ook bij luizen geldt: voorkomen is beter dan genezen. 

 

 

Nieuw spelmateriaal 

Deze week is het nationale sportweek. In deze week wordt er, ook 

door de Johan Cruyff Foundation, aandacht besteed aan sport op 

school en in de buurt. Omdat langsgaan bij alle Johan Cruyff 

schoolpleinen onbegonnen werk is, hebben zij onder de scholen 

sport- en spelpakketten verloot. Ook onze school viel in de prijzen: 

een grote doos vol sport- en spelmateriaal waar gisteren al heerlijk 

mee is gespeeld.  
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Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de kinderboekenweek met als thema Worden wat je wilt. Allerlei 

beroepen zullen de revue passeren. Let maar eens goed op de leerkrachten bij de start 

van deze week. Op vrijdag 8 oktober zullen we een boekenverkoop organiseren. 

Kinderen van groep 8 zullen vanaf 13.45 uur tweedehandsboeken verkopen voor 0,50 

cent per stuk. Ouders kunnen voordat ze hun kinderen ophalen dus even over de 

boekenmarkt lopen en eventueel leuke aankopen doen. De boekenverkoop vindt plaats 

op het achterplein. De opbrengst van deze markt zal ten goede komen aan onze 

schoolbibliotheek.  

 

 
 

Ouderkijkweek en schriftjesmiddag 

Komende week is het ouderkijkweek in de onderbouw en 

schriftjesmiddag in de bovenbouw. Om drukte te voorkomen in de 

klassen en gangen kunt u zich inschrijven op verschillende 

momenten in de week. De leerkrachten hebben momenten in de 

kalender in Parro open gezet wanneer u in de klas terecht kunt. 

Soms lijken het misschien voor u wat onlogische momenten, in de 

klas zijn dat echter de momenten waarop u een goed beeld krijgt 

van wat uw kind doet en leert in de klas.  

 

BSO op vrijdagmiddag 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Vanaf vrijdag 17 september is MAM’s Kinderopvang Epe gestart met een pilot van een 

half jaar voor BSO-opvang op de vrijdagmiddag, als mooie aanvulling op de 

BSO-opvang op maandag, dinsdag en donderdag. 

Na dit half jaar zullen we de pilot evalueren kijken of we de vrijdagmiddag 

definitief zullen gaan toevoegen. 

 

Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden voor de BSO op vrijdag, of op één 

van de andere middagen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Yvonne 

Kwakkel via epe@mamskinderopvang.nl of via 0578-614885 voor een 

kennismaking met MAM’s Kinderopvang Epe. 

 

Wij kijken uit naar een gezellige extra middag op de BSO! 

 

BSO-team MAM’s Epe, Yvonne Kwakkel 
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