
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

5 juli 2022 

In deze editie: 

✓ Afscheid 

✓ Kaartje op de post 

✓ Afronding schooljaar 

✓ Gevonden voorwerpen 

✓ Studiedagen 

✓ Vacature en vervangingen 

✓ Brengen en halen kleuters in het nieuwe schooljaar 

✓ Gym en zwemles 

✓ Vakantie! 

Agenda 

✓ 4 juli    : Afscheidsavond groep 8 

✓ 6 juli    : Uitzwaaien groep 8 om 12:00 uur 

✓ 8 juli    : Alle kinderen om 12:00 uur vrij 

✓ 11 juli t/m 19 augustus : Zomervakantie 

✓ 22 augustus   : Eerste schooldag 

✓ september   : Schoolreisje 

✓ 29 september   : Eerste studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 
 

Wie steelt de show? 

En dan is het weer zover: het einde van een schooljaar. En voor groep 8 zelfs het einde 

van de basisschool. Het lijkt voorbij gevlogen, vooral de laatste weken. Vorige week 

stonden we hierbij stil in onze slotviering en bij de afscheidsavond van groep 8.  

Gisteravond was het ofiiciële afscheid in het Kulturhuus. Er zijn mooie woorden 

gesproken en de musical Wie steelt de show was een groot succes! Het was wel duidelijk 

wie de show stal: groep 8 natuurlijk! Op de morgen na de musical mag groep 8 altijd wat 

later op school komen, maar ik hoorde al van één van de ouders dat een aantal kinderen 

daar helemaal geen zin in hadden: ze willen dit moment zo lang mogelijk vasthouden! 

Die verbinding die er is met je klasgenoten en leerkracht aan het einde van je 

basisschooltijd is super, maar tegelijkertijd is er het verlangen naar die nieuwe wereld in 

die nieuwe school.  

Na zo’n fantastische climax komt het opruimen, het terugkijken op de avond, maar ook 

op het jaar en de basisschool. Wat zijn ze gegroeid! Niet alleen fysiek (sommigen zijn al 

groter dan juf Barbara), maar vooral ook qua persoonlijkheid. Ze staan in hun kracht en 

genieten van elk moment. Ze zijn er aan toe, die nieuwe stap, maar het gevoel van nu is 

nog zo fijn.  



We gaan jullie missen, groep 8! Wat zijn/ waren jullie een geweldige klas! Een klas met 

nieuwsgierige aagjes, bescheidenheid, creativiteit en plezier. Een klas die altijd bereid 

was te helpen en bij te springen, een klas die gek was op spelletjes en gekkigheid! Juf 

Barbara heeft dat geweten: er zijn heel wat grappen met haar uitgehaald, maar gelukkig 

deed ze dat ook met jullie. En nu vliegen jullie de school uit. Woensdag zwaaien we jullie 

uit. Lieve Anne-Lynn, Babice, Catherina, Elisa, Hidde, Isabel, Jill, Jordi, Jorieke, Julie, 

Lieke, Lonneke, Maartje, Megan, Nick, Olivier, Rana, Robijn, Rosalie, Zoë we hebben van 

jullie genoten! Maak er wat moois van op jullie nieuwe school en geniet weer met volle 

teugen van jullie nieuwe klassen en docenten. Jullie hebben dit schooljaar de show 

gestolen! 

 

Samen herinneringen maken. 

In de slotviering van afgelopen week hebben we het 

gehad over Paulus en Thimoteüs: een leraar met 

zijn leerling. Paulus is op reis en Thimoteüs mist zijn 

leraar en vraagt hem via brieven om advies. Eerst 

helpt Paulus hem door antwoorden te geven op de 

vele vragen van zijn leerling, maar later helpt hij 

hem door hem moed in te spreken: Je kunt het zelf, geloof in jezelf, je kunt het nu 

zonder mij. Je hebt al zoveel geleerd dat je verder kunt.  

Zo werkt het ook op school. We hebben met de kinderen gekeken wat we het afgelopen 

jaar geleerd hebben en waarin we gegroeid zijn. Wat kun je nu zelf en waar heb je de 

hulp van je juf of meester nog bij nodig? Vol vertrouwen gaan we naar een nieuwe klas, 

een nieuwe school misschien wel en (een) nieuwe leerkracht(en). En we gaan nieuwe 

herinneringen maken.  

Daar beginnen we eigenlijk al meteen mee: de zomervakantie staat voor de deur! 

Daarom willen we u vragen of alle kinderen ons in de vakantie een kaartje willen sturen: 

zo kunnen we samen na de vakantie kijken naar wat we hebben meegemaakt en gedaan 

in de tijd dat we niet samen waren. Helpt u de kinderen hierbij? U mag het kaartje vanuit 

huis of vanuit uw vakantiebestemming naar ons sturen of wanneer u weer terug bent in 

de brievenbus van school doen. We maken er dan als team een mooie herinneringsplek 

van in de school of klas bij de start van het schooljaar. 

 

Als u het op de post doet mag u het sturen naar: 

St Bernardusschool 

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe 

We hopen op een gezellige, volle brievenbus! 

 

Afronding schooljaar 

Deze week is de laatste week: een week van opruimen en 

gezelligheid. Wilt u uw kind een stevige tas meegeven, zodat alle 

spullen van de kinderen mee naar huis kunnen? De kinderen mogen 

spelletjes of speelgoed meenemen van huis om op school mee samen 

te spelen. Op vrijdag om 12:00 uur gaan we de kinderen uitzwaaien 

en sluiten we het schooljaar spetterend af! Dat betekent dat alle 

kinderen deze dag op het grote plein de school uitgaan. Haalt u ze 

daar dan op?  

 

Gevonden voorwerpen 

We hebben een mand vol gevonden voorwerpen, een paar 

sleutels en een hele berg handschoenen. We leggen deze 

woensdagmorgen klaar in de Borg. Komt u een kijkje nemen of er 

nog iets van één van uw kinderen tussen zit? Wie weet wat u 

vindt, waarvan u nog niet wist dat u het kwijt was. Vrijdagmiddag 

leveren we wat overblijft in bij de kledingcontainer.  

 

 



Studiedagen 

De jaarkalender van het nieuwe schooljaar is in de maak, we hopen deze volgende week 

af te ronden. U kunt in uw agenda alvast de volgende studiedagen opnemen: 

• 29 september 

• 31 oktober 

• 5 december (alleen de middag) 

• 7 februari 

• 11 april 

• 30 juni 

 

Vacature en vervangingen 

Zoals u in een eerder bulletin hebt kunnen lezen zal juf Carin stapsgewijs afscheid nemen 

van het onderwijs om haar eigen bedrijf te 

beginnen. Gelukkig hebben we vorige week 

een nieuwe Intern Begeleider gevonden: 

Marieke van Ginkel komt ons team versterken. 

In het eerste bulletin van het nieuwe 

schooljaar stelt zij zich aan u voor. We zijn 

heel blij dat het ons gelukt is om nog voor de 

zomervakantie deze vacature te vervullen.  

Dat betekent dat juf Carin na de 

zomervakantie voor één dag in de week op onze collega-school in Vaassen zal gaan 

werken en in de eerste periode van het schooljaar één dag per week juf Marieke zal gaan 

inwerken. Later in het jaar zal ze onze collega-scholen gaan ondersteunen met coaching 

en begeleiding van leerlingen.  

Verder zal juf Yvette in de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Zij wordt op 

donderdag vervangen door onze eigen juf Tessa. Op woensdag zal juf Kim uit onze 

Talentpool in komen vallen. Zij zal zich na de vakantie voorstellen aan de klas.  

Juf Sylvana zal met verlof gaan rond de herfstvakantie. Zij zal vervangen worden door 

juf Maureen Bouwmeester. Juf Maureen is een oude bekende voor ons. Zij heeft eerder al 

een langdurige vervanging gedaan bij ons op school. Juf Maureen zal zich in de herfst 

voorstellen aan de betreffende groep. De kinderen kennen haar tenslotte nog niet.  

 

Brengen en halen bij het kleuterplein 

De WillemTellstraat is een dynamische straat. Bij het 

brengen van de kinderen zien we dat er een goede 

doorstroom is: vanaf 8:15 uur komen ouders op 

wisselende tijden aan en gaan weer door naar huis en/of 

hun werk. Hierdoor blijft het qua verkeersbewegingen 

overzichtelijk en stroomt het goed door. De kinderen 

kunnen veilig op het plein spelen tot de school begint.  

Diverse ouders hebben bij ons aangegeven dat ze het graag op één en dezelfde plek de 

kinderen ophalen. Dit heeft te maken met de speelafspraakjes die er gemaakt worden na 

schooltijd en dat het veiliger voelt om op het grote plein te wachten op de kinderen. We 

zullen dus in het nieuwe schooljaar alle kinderen aan het einde van de schooldag naar 

het grote plein brengen, waar u de kinderen op kunt halen. De kinderen wachten op een 

vaste plek op het verhoogde deel van het plein tot de juf u als ouder of oppas heeft 

gezien.  

Alle ouders mogen dus weer als vanouds de kinderen opwachten op het grote plein.  

 

Gym- en zwemles 

Volgend schooljaar kunt u op de volgende zaken rekenen wat betreft gym- en zwemles: 

• De groepen 1-2 en 3 gymmen waarschijnlijk weer in de gymzaal van de Van der 

Reijden school. Dit zal op dinsdag of donderdagmiddag zijn 

• De groepen 4-5 en 5-6 gymmen op woensdagmorgen om 8:30 uur in de PWA-hal. 

De kinderen kunnen daar dus gebracht worden aan het begin van de schooldag. 

De gymlessen worden weer gegeven door meester Raoul en meester Niels, de 



vakleerkrachten van de RSG. Na de gymles gaan de kinderen lopend met hun 

leerkrachten terug naar school. 

• De groepen 5-6 zwemmen één in de twee weken op vrijdagmorgen in de Koekoek 

in Vaassen. Zij worden daarvoor opgehaald met de bus. De bus vertrekt om 8:00 

uur vanaf het kleuterplein aan de Willem Tellstraat. U vindt de data in de Parro 

kalender bij de start van het schooljaar.  

• De groepen 7 en 8 gymmen op vrijdagmorgen in de PWA-hal. De kinderen mogen 

deze dag op de fiets naar de sporthal komen. De gymlessen worden weer gegeven 

door meester Raoul en meester Niels, de vakleerkrachten van de RSG. Na de 

gymles gaan de kinderen lopend met hun leerkrachten terug naar school. 

• Na de gymles fietsen zij met de leerkrachten weer terug naar school.  

 

 
 

En dan wensen we u en uw kinderen een ontzettend fijne 

zomervakantie en danken we u hartelijk voor de TIJM 

die u aan ons heeft gegeven dit schooljaar! 

 

 

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

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl 
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