
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  22 februari 2022 

In deze editie: 

✓ Versoepelingen in de maatregelen 

✓ Bag2School 

✓ Juf Jessica en juf Birgit 

✓ Engelse week  

✓ Juffendag 

Agenda  

✓ 21-25 februari : Gespreksweek 

✓ 25 februari  : Carnaval op school 

✓ 28 febr.- 4 maart : Voorjaarsvakantie 

✓ 7 maart  : Studiedag team, leerlingen vrij   

✓ 9 maart  : Luizencontrole 

✓ 14-18 maart  : Engelse week 

✓ 16 maart  : Juffendag 

✓ 18 maart  : Kinderen voor kinderen 

✓ 21-25 maart  : Ouderkijkweek groep 1-4 

✓ 23 maart  : Schriftjesmiddag groep 5-8 

Bijlage 

✓ Bag2School actie-brief 

✓ MAM’s BSO aanbod 

 

Versoepelingen in de maatregelen 

In de afgelopen persconferentie zijn de nodige versoepelingen 

aangekondigd die stapsgewijs ingevoerd gaan worden. Hiermee gaat 

het werken en spelen op school ook steeds weer meer terug naar 

normaal. Daarom de maatregelen die voor school gelden hieronder 

even op een rijtje. 

Vanaf 18 februari: 

• De pauzes hoeven niet meer gespreid te worden en de looproutes kunnen worden 

losgelaten. Dit maakt voor onze school weinig verschil: de pauzes blijven zoals ze 

zijn. We mogen nu weer met meerdere groepen tegelijk door de gang elkaar 

passeren.  

• We mogen weer met meerdere groepen samenwerken: de zogenaamde 

cohortering mag worden losgelaten. Dat is heel fijn: we kunnen weer meer 

samenwerken in de school waarbij bijvoorbeeld weer groep doorbroken gelezen 

mag worden, Eureka-groepen kunnen weer bij elkaar komen en bij activiteiten 

kunnen we de onder- en bovenbouwgroepen weer laten samenwerken.  

• Ouders en verzorgers mogen de school weer in (wel met mondkapje nog). Net als 

andere externen. Heel fijn voor iedereen in de school!  

• We mogen als team weer fysiek samen vergaderen i.p.v. online.  

• De quarantaine duurt nog 5 dagen, indien een kind of teamlid klachtenvrij is. 



• Het advies om twee keer per week een zelftest te doen blijft, dus als school 

kunnen we deze nog steeds leveren aan de kinderen van groep 6 en hoger.  

Vanaf 25 februari: 

• De 1,5m vervalt. 

• De mondkapjesplicht vervalt in school. 

Dat betekent dat na de vakantie we weer alles als vanouds kunnen doen. In de 

onderbouw ontvangen we de kinderen op het plein. Dat geeft een fijne start van de 

schooldag: de kinderen met de juf samen de school in. Daarnaast zullen we weer 

momenten creëren dat ouders mee kunnen kijken in de klas. De gesprekken in de school 

kunnen weer live plaatsvinden en overleggen van de AC en MR kunnen weer in school 

plaatsvinden. Ook kunnen we onze gezamenlijke activiteiten weer oppakken en kunt u 

als ouders weer betrokken worden bij lessen in de school. We hopen u dus weer met 

regelmaat te kunnen treffen in en om de school, om mee te kunnen genieten van alle 

leuke dingen die we dagelijks op school beleven.  

 

Bag2School actie 

Vandaag krijgt uw kind een flyer van Bag2School mee. In de bijlage van deze nieuwsbrief 

vindt u een uitgebreide brief over de organisatie en de actie. De opbrengst van deze actie 

willen we besteden aan het speelmateriaal van de kinderen bij het buitenspel.  

 

Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van plastic in het milieu 

levert Bag2School geen inzamelingszakken meer aan. Men zag erg 

weinig van de zakken terug in de inzameling, wat betekent dat de zakken 

verloren gingen. De flyer kunt u op uw eigen zak plakken. Op deze flyer 

staat kort welke kleding er wordt ingezameld.  

 

U kunt uw kleding afleveren in De Borg op maandag 21 en dinsdag 22 maart. Op 

woensdag 23 maart zal Bag2School de tassen om 09:00 uur ophalen.  

We hopen weer op een mooie berg gevulde zakken. Alvast dank voor uw bijdrage! 

 

Juf Jessica en juf Birgit 

Na een fijne kraamtijd komt het moment dat juf Jessica weer op 

school zal beginnen dichterbij. Vanaf 14 maart zal zij weer bij ons 

op school te vinden zijn in de onderbouw. Op woensdag 16 maart 

start ze dus ook weer in groep 1/2 als vaste juf op de woensdag.  

 

Juf Birgit, die juf Jessica heeft vervangen in de afgelopen periode, zal hiermee haar taak 

bij ons op school beëindigen. Zij doet dat echter iets eerder dan verwacht: ze heeft 

besloten dat het werk in de invalpool minder bij haar past en gaat vanaf 1 maart op zoek 

naar een vaste baan buiten onze stichting. Dat betekent dat deze week haar laatste week 

is bij ons op school. Helaas is zij afgelopen weekend ziek geworden en positief getest op 

Corona. Onverwacht is dus vorige week haar laatste week geworden in groep 1/2. Vanaf 

deze plek wensen we juf Birgit voor nu vooral beterschap en voor de toekomst een mooie 

plek in het onderwijs toe die beter bij haar past.  

 

Engelse week 

Van 14 t/m 18 maart is onze Engelse week met als thema: Fairytales! 

We zullen de week met alle klassen samen in de Borg openen en daarna 

gaat iedere groep met een eigen sprookje aan de slag. Dagelijks zijn we 

met het thema bezig en leren we allerlei Engelse worden die passen bij 



het thema: we spelen sprookjes uit, doen Engelse spelletjes en knutselen iets wat bij het 

thema past. Aan het einde van de week ronden we het thema af met een speciale editie 

van Kinderen voor Kinderen. Alle groepen zullen iets van hun sprookje aan de andere 

groepen laten zien op het toneel.  

 

Juffendag 

Middenin de Engelse week vieren we Juffendag: alle verjaardagen 

van de juffen tegelijk. Elke groep viert dit op zijn/ haar eigen manier 

in het thema van de Fairytales. Als school zorgen we voor wat 

lekkers te eten en te drinken op deze dag. U hoeft de kinderen dus 

niets mee te geven voor in de kleine pauze. De kinderen mogen 

uiteraard verkleed op school komen deze dag.  

 

 

Voorstelling Kulturhus 

 André het astronautje 4+  (Klein Amsterdam Producties) 
  

Hoe word je een goede astronaut? Moet je hoog durven klimmen? Goed kunnen 
sporten? Weten waar de planeten staan? André het astronautje neemt je mee 
naar een bijzondere plek en verklapt daar een geheim… 

In deze solovoorstelling maken kinderen op speelse wijze kennis met de ruimtevaart, het leven 
als astronaut én met onze mooie maar kwetsbare planeet. 

André het astronautje is geïnspireerd op de belevenissen en ervaringen van astronaut André 
Kuipers. Hij woonde en werkte meer dan een half jaar in het internationale ruimtestation ISS. 
Eerder verschenen al vijf boeken over het astronautje. André Kuipers is dit jaar tevens de schrijver 
van het prentenboek voor de Kinderboekenweek 2019. De boeken worden geïllustreerd door 
Natascha Stenvert. Deze voorstelling wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met André 
Kuipers. 
 

Op vrijdagmiddag 4 maart 15:00 uur (in de voorjaarsvakantie) te zien in het Kulturhus Epe 

 

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

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl 

  

http://www.annefrankschoolapeldoorn.nl/
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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor de Sint 

Bernardus. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie 

opgezet om extra geld in te zamelen voor speelmateriaal voor de kinderen.  

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een 

bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie 

manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor 

speelmateriaal voor de kinderen. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan €1,5 

miljoen uitgekeerd! 

 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 

70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu 

bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde 

dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. 

Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en 

groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding 

hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, 

dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door zakken te vullen 

met de oude nog bruikbare kleding/ textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, 

shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een 

volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u 

hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 23 maart om 9:00 uur. Breng uw zakken alstublieft naar De 

Borg en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De Sint Bernardus 

 

 

http://www.bag2school.nl/

