
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 14 oktober 2021 

In deze editie: 

✓ De eerste periode 

✓ Opbrengst boekenmarkt 

✓ Sloffentijd! 

✓ Peuterinstuif 

✓ Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk 

Agenda  

✓ 14 oktober  : Kinderen voor kinderen 

✓ 15 oktober  : Studiedag team, kinderen vrij 

✓ 18-22 oktober : Herfstvakantie 

✓ 15 november  : Leerlingenraad 

✓ 30 november  : MR vergadering 

Bijlagen 

✓ Tekenen en schilderen, aanbod Vaassen Creatief 

 

De eerste periode 

De afgelopen weken stonden weer bol van de activiteiten: Kinderboekenweek, een 

heerlijk schoolreisje, boekenmarkt, bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs, 

schrijvers in de klas, dansles in de onderbouw, Kinderen voor Kinderen, enz.. Alle 

kinderen beginnen hun draai weer te vinden in de klas en bij hun (nieuwe) leerkracht. 

We merken dat de periode van de zomer- tot de herfstvakantie veel energie vraagt van 

kinderen. Tijd voor een korte pauze. Vrijdag heeft het team een studiedag en gaan we 

ons bezighouden met onze visie op onderwijs en de verbinding daarvan met de praktijk 

van alle dag in de klas. De kinderen zijn deze dag vrij. 

Volgende week kunnen we heerlijk genieten van de 

herfstvakantie. Vanaf deze plek alvast een hele fijne 

vakantie gewenst en we hopen iedereen daarna weer 

uitgerust op school te zien.  

 

Het team van de Sint Bernardus 

 

Opbrengst boekenmarkt 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 8 een kleine 

boekenmarkt georganiseerd op het plein. We hebben hierbij €48,- 

opgehaald. We bedenken samen met de leerlingenraad een goede 

bestemming voor dit geld om het lezen op school een extra impuls 

te geven.  

 

 

Sloffentijd! 

Met de komst van de herfst komt ook de wind, regen en het 

blad van de bomen met de schoenen en laarzen de school in. 

In de groepen 1 t/m 3 is het dan ook weer sloffentijd! De 

kinderen mogen na de vakantie allemaal een paar sloffen 

meenemen en in de kast in de hal bij het kleuterplein zetten. 

De kinderen zullen dan, na het buitenspelen, hun laarzen en 

schoenen verruilen voor een paar lekkere sloffen. Op deze 

manier blijven de voeten warm en de hoeken lekker schoon. Het is fijn wanneer de 



sloffen voorzien zijn van de naam van uw kind. Zeker wanneer er veel van dezelfde 

sloffen zijn. In het voorjaar gaan de sloffen dan weer mee naar huis.  

 

Peuterinstuif 

De afgelopen anderhalf jaar hebben de peuters van MAM’s niet kunnen 

meedraaien met de kleuters i.v.m. de geldende maatregelen in de school. 

De peuters zijn wel in school, natuurlijk, maar draaiden niet mee in de 

kleutergroep. Vanaf de herfstvakantie zullen we dat weer rustig 

opbouwen en kunnen ze wennen aan de juf, de kinderen en de gebruiken 

in de klas.  

 

Even voorstellen:  

Christien Dekens, Schoolmaatschappelijk Werker 

 

Opvoeden doe je samen! 
Heb je vragen? 

Wil je ondersteuning bij de opvoeding? 

Zoek je naar de juiste hulp voor jouw kind? 

 

Schoolmaatschappelijk werk: 
 

Een goed gesprek, een steuntje in de rug 

Een verwijsbrief voor deze hulp is niet nodig, en de hulpverlening is 

kosteloos. 

 

Schoolmaatschappelijk werker van onze school is Christien Dekens   

Telefoon: 06 34231049 

Mail: c.dekens@cjgepe.nln 
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TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR KINDEREN IN DE BUURTHOEVE IN EPE 
 

Kinderen schilderen en tekenen spontaan met een rijke 

fantasie. Ze kunnen dan ook bijna spelenderwijs hun eigen 

creativiteit ontdekken en ontwikkelen. De teken- en 

schilderlessen van Vaassencreatief zijn speciaal gericht op 

kinderen/jongeren vanaf 6 jaar. 

 

Afhankelijk van de leeftijd wordt er aandacht besteed aan de 

begrippen kleur (-menging), licht/schaduw. Maar ook komen 

heel veel technieken aan bod. Daarnaast wordt er tijdens de lessen veel aandacht besteed aan het 

‘kijken’ naar vormen. 

Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld seizoenen, 

landschap, fruit, dieren of de wereld op allerlei soorten papier/canvas, schildersdoek met 

verschillende materialen: houtskool, aquarel, pastel(potloden), plakkaat-en acrylverf, inkt, potlood, 

aquarel(potloden), al dan niet in combinatietechniek. 

U kunt een kijkje nemen op de site van www.vaassencreatief.nl  op facebook Marianne ten Hoove of 

Instagram Vaassencreatief. 

De lessen woren gegeven, in samenwerking met Wijkvereniging Buurtraad Hoge Weerd, op de 

woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur. 

Uiteraard is een proefles mogelijk! Voor meer informatie kunt u Marianne bellen: 0578-575974 of 06 

19064001. 

 

 

http://www.vaassencreatief.nl/

