
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 10 november 2021 

In deze editie: 

✓ Nieuwe maatregelen  

✓ Opbrengst Bag2School 

✓ Ouderbijdrage 

✓ Fruitdagen 

✓ Chromebooks en koptelefoons 

✓ Luizenpluizerij 

✓ Sinterklaasfeest 

✓ In het vooruit: kerst vieren op school 

Agenda  

✓ 12 november  : Lootjes trekken groep 5-8 

✓ 15 november  : Leerlingenraad 

✓ 17 november  : Groep 1-4 mogen hun schoen zetten 

✓ 28 november  : Start adventstijd 

✓ 30 november  : MR vergadering 

✓ 3 december  : Sinterklaas op school 

✓ 13 december  : Studiedag team, kinderen vrij 

✓ 23 december  : Kinderen vanaf 12 uur vrij, ’s avonds kerst op school 

✓ 24 december  : Kinderen vanaf 12 uur vrij i.v.m. de kerstvakantie 

Bijlagen 

✓ Eerste Heilige Communie, vanuit de parochie 

✓ Speelgoedactie Shop4Nop 

 

Nieuwe maatregelen 

Zoals u uit de media heeft begrepen loopt het aantal coronabesmettingen in snel tempo 

op. We hebben even de stille hoop gehad dat we dit schooljaar een relatief “normaal” 

schooljaar tegemoet zouden gaan. Helaas lijkt de werkelijkheid anders te zijn. Als team 

vinden we het belangrijk dat het ‘primaire onderwijsproces’ centraal blijft staan. We 

zullen er met elkaar er alles aan blijven doen om uw kinderen naar school te kunnen 

laten gaan.  

Anderhalve meter 

We gaan nu een periode in met veel leuke activiteiten. We zullen bij deze activiteiten 

vooral uitgaan van wat we voor de kinderen hierin kunnen doen. We 

begrijpen dat ouders bij veel activiteiten graag deelgenoot willen zijn, 

maar de afstand die bewaard moet worden tussen volwassenen (1,5m) 

maakt dit lastig. Voor afstemming en overleg bent u nog steeds welkom in 

de school, maar we zullen de andere activiteiten beperken. Zorgt u er zelf 

ook voor dat u in en rond de school de 1,5m respecteert? 

We gaan per activiteit bekijken welke mogelijke risico’s dit met zich 

meebrengt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. We bekijken samen met de ouders 

van de AC of er aanpassingen nodig zijn om deze toch door te laten gaan. Hierbij 



hanteren we de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Via het infobulletin en Parro houden 

we u op de hoogte. 

Verkouden of ziek? 

Het RIVM geeft aan dat kinderen naar school mogen bij verkoudheidsklachten, af en toe 

hoesten, astma of hooikoorts. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen 

thuis en kunnen zij zich laten testen bij de GGD. Lees meer over de adviezen aan het 

gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine) via deze link. Mocht er in uw gezin een 

(mogelijke) besmetting hebben plaatsgevonden, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte brengen? Dan kunnen wij met de GGD afstemmen hoe te handelen.  

Inval/ vervanging? 

In combinatie met het bovenstaande hebben we een andere uitdaging waar we als school 

voor staan: het lerarentekort. Helaas is er bij ziekte geen vervanging meer. Tot op heden 

is het ons gelukt dit veelal intern op te lossen. Leerkrachten werken soms extra of geven 

les aan meerdere groepen. Deze extra uitdaging maakt dat wij de gezondheidsrisico’s 

voor leerkrachten zoveel mogelijk willen beperken. Dit is niet voor iedereen mogelijk 

i.v.m. de privésituatie. Als we hierin teveel vragen van onze teamleden, belasten wij hen 

hierdoor extra, wat weer gevolgen heeft voor deze collega’s.  

We vragen u dan ook alle bovengenoemde maatregelen in acht te nemen. Laten we er 

met elkaar voor zorgen dat iedereen op school gezond blijft, zodat de lessen zoveel 

mogelijk door kunnen gaan en de kinderen naar school kunnen blijven gaan. We vragen 

u hierbij om uw steun en begrip.  

 

Opbrengst Bag2School 

Begin oktober hebben we kleding ingezameld met Bag2School. We hebben 

in totaal bijna 300 kilo verzameld. Dit heeft ons een bedrag van €88,80 

opgeleverd dat we in zullen zetten voor de kinderen op school.  

 

Ouderbijdrage 

In de MR vergadering van 25 oktober heeft de MR instemming gegeven op de begroting 

van de vrijwillige ouderbijdrage van de AC en de school. Dat betekent dat de bijdrage 

voor dit schooljaar hetzelfde blijft als die van vorig schooljaar: €45,00 per leerling. De 

ouderbijdrage is vrijwillig. Met deze bijdrage betalen we zaken als het sinterklaasfeest, 

kerst, carnaval, de boeken die de groepen krijgen bij de kinderboekenweek, het budget 

van de leerlingenraad en de organisatie van allerlei schoolactiviteiten en excursies. We 

vinden het dus heel fijn als u deze bijdrage wel wilt betalen. Mocht u principiële bezwaren 

hebben tegen de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u dit 

kenbaar maken via het volgende mailadres: 

directie@stbernardusschool.nl Mocht u inzicht willen in de 

begroting van de AC en school, dan kunt u dat vragen aan de directie. Vanaf volgende 

week zal juf Esther beginnen met de inning van het schoolgeld.  

 

Fruitdagen 

Drie keer per week vragen we u om uw kind fruit mee te geven 

voor in de kleine pauze, onze zogenoemde fruitdagen (maandag, 

woensdag en vrijdag). We hebben gemerkt dat niet iedereen deze 

afspraak meer helder had, dus een kleine reminder hierbij.  

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


Chromebooks en koptelefoons 

In de groepen 4 t/m 8 hebben we sinds de zomervakantie de kleine Snappet-tablets 

vervangen voor Chromebooks. Hierdoor hebben de kinderen beter zicht (door het grotere 

scherm) en zijn de devices breed inzetbaar. Onze verouderde vaste PC’s zijn dan ook 

verdwenen uit de school. Bij deze Chromebooks krijgen de kinderen binnenkort ook 

eenmalig een koptelefoon, om de gesproken ondersteuning bij de taal- 

en rekenopdracht goed te kunnen horen. Ieder kind krijgt een 

bewaarzakje voor de koptelefoon, zodat deze netjes bewaard kan 

worden en duidelijk is welke koptelefoon van wie is. Met de komst van 

deze spullen voeren we ook gesprekken met de klassen over hoe je met 

deze materialen om moet gaan: hoe zorg je ervoor dat de aansluitingen van de 

koptelefoon goed blijven, hoe berg je het veilig op en hoe ga je om met de spullen van 

een ander.  

 

Luizenpluizerij 

Zoals u al via Parro heeft vernomen zijn er in de afgelopen periode in bijna alle klassen 

luizen of neten gevonden in de afgelopen peiode. Vanuit de groep ouders die het luizen 

pluizen op zich nemen een dringend verzoek om de kinderen bij voorkeur 

dagelijks te controleren en kammen. Mocht u luizen vinden wilt u ze dan 

adequaat aanpakken met bijvoorbeeld speciale shampoo? Informeert u 

ook meteen de leerkracht? Dan kunnen zij dat zo spoedig mogelijk 

afstemmen met de luizenpluizers. Zolang er luizen en neten gevonden 

worden, controleren we twee wekelijks de betreffende klassen. Kunt u helpen met 

pluizen? Heel fijn!  

 

Sinterklaasfeest 

Zaterdag is het zover: Sinterklaas en zijn Pieten komen weer in Nederland aan. Het is elk 

jaar weer spannend of dit op tijd gaat lukken, maar we hebben er vertrouwen in de Sint! 

Vanaf deze week kijken we het Sinterklaasjournaal op school en 

volgen we deze verhaallijn.  

Aanstaande vrijdag gaat de AC de school weer versieren en 

mogen de kinderen van groep 5-8 lootjes trekken. Deze kinderen 

krijgen een envelop met daarin €5 van de AC en een 

begeleidende brief. Op woensdag 17 november mogen de 

kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten. Wie weet komt 

er wat in de schoen?  

Vrijdag 3 december hopen we de Sint met zijn Pieten op school te verwelkomen. Dit jaar 

op het grote plein aan de Pastor Somstraat. Hier hebben we meer ruimte om samen te 

komen. Als ouder kunt u daarbij zijn indien u 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van 

de andere volwassenen en de groepen. 

 

In het vooruit: kerst vieren op school 

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn ook al druk met de voorbereiding van het kerstfeest 

op school. We hopen dat het dit jaar door mag gaan! Zonder al te veel te verklappen 

over het programma van 23 december willen we u alvast de volgende informatie 

meegeven:  



Op 23 december om 12:00 uur zijn de kinderen vrij, zodat ze om 17:00 uur weer op 

school kunnen zijn voor het kerstdiner. Gezien de ontwikkelingen rondom het aantal 

besmettingen zullen we geen grote activiteiten in en rondom de 

school organiseren voor alle ouders tijdens dit kerstdiner. Rond 

18:30 uur verwachten we dat u uw kind weer op kunt halen.  

Verder willen we u vragen om schone, lege glazen potjes voor ons 

te sparen voor de sfeerverlichting op het plein tijdens de avond van 

het kerstdiner. U kunt deze inleveren bij de leerkracht van uw kind.  

 

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

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl 

  

http://www.annefrankschoolapeldoorn.nl/
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Geachte ouders/verzorgers, 
 
De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor hun eerste communie hebben een 
brief thuis gekregen met een uitnodiging om mee te doen met de voorbereiding op de eerste 
communie. Maar door verhuizingen en andere oorzaken is ons adressenbestand misschien niet 
volledig. Daarom deze brief, via de school van uw kind. 
 
Een aantal jaren geleden heeft u misschien uw kind laten dopen. Een volgende stap om bewust op 
deze weg verder te gaan is deel te gaan nemen aan de viering van de Eucharistie. Uw zoon of 
dochter is nu op een leeftijd gekomen dat zij deze stap kunnen maken. Daarvoor is het van belang dat 
de kinderen wat leren over het geloof (catechese), maar dit vraagt ook om betrokkenheid van u als 
ouders.  
 
Anders dan voorgaande jaren zullen de kinderen niet allemaal tegelijk de eerste communie doen en is 
het voorbereidingsprogramma gewijzigd t.a.v. voorgaande jaren.  
Op de informatieavond zal hier uitleg over gegeven worden. De communie kan gedaan worden op een 
aantal zondagen door het jaar in de kerken waar eucharistie wordt gevierd (Apeldoorn, Loenen en 
Vaassen). 
 
Bij deze nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond die gehouden zal worden op  
woensdag 19 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur in het Emmaushuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen praktische zaken met betrekking tot de eerste Communie besproken 
worden en zal er toelichting gegeven worden op het catechese programma. 
 
Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding en de viering van de 1e H. Communie? 
Dit kan via de mail secretariaat@franciscusenclara.com o.v.v. naam, achternaam, geboortedatum, 
doopdatum, doopplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en school. 
 
Wij hopen van harte dat uw kind meedoet en dat het een mooi en inspirerend gebeuren zal worden 
voor uw kind en allen die erbij betrokken zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pastoor Hermens 
Mariska Litjes, medewerkster kindercatechese 
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