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In deze editie: 
✓ We gaan weer beginnen 

✓ Samen herinneringen maken: reminder 

✓ Brengen en halen 

✓ Gym- en zwemles 

We gaan weer beginnen! 
En dan is het weer zover: we gaan weer beginnen! De leerkrachten zijn 

allemaal al druk in de weer geweest deze week, de lokalen zijn ingericht, 

de schriften liggen in de kast en het speelgoed is gewassen.  We hopen 

dat iedereen zich heeft kunnen opladen in de vakantie en net als ons weer 

zin heeft om fris van start te gaan.  

Er komen nieuwe leerlingen en teamleden op school, groepen worden 

opnieuw gevormd en daar staan we elk jaar extra bij stil in de Gouden 

Weken. We gebruiken deze weken om aan elkaar te wennen, af te 

spreken hoe we om willen gaan met elkaar en elkaar te leren kennen.  

Om alle informatie van de leerkrachten te ontvangen is het fijn wanneer u 

in de app van Parro controleert of u aan de juiste groepen bent gekoppeld 

en (voor de nieuwe ouders) aan de juiste school. Mocht u problemen 

hebben met het inloggen in de app of de juiste koppeling, dan kunt u 

contact opnemen met Esther Robbertsen 

(administratie@stbernardusschool.nl), zij kan kijken of de instellingen in 

ons systeem goed staan.  

Samen herinneringen maken: reminder 
Voor de zomervakantie hebben we in de slotviering het met de kinderen 

gehad over samen herinneringen maken. We hebben via de nieuwsbrief 

toen gevraagd of alle kinderen ons in de vakantie een kaartje willen 

sturen. Zo kunnen we de komende week kijken naar wat we hebben 

meegemaakt en gedaan in de tijd dat we niet samen waren. Helpt u de 

kinderen hierbij? De brievenbus zat de afgelopen dagen al behoorlijk vol, 

maar er kan en mag nog meer bij. Mocht u nog een kaartje willen sturen 

of door de bus doen, dan kan dat natuurlijk nog. We maken er dan als 

team een mooie herinneringsplek van in de school of klas. 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! 

18 augustus 2022 
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Brengen en halen: wat is er veranderd? 
Voor de vakantie plaatsten we het volgende bericht, we brengen het nog 

even in herinnering:  

De kinderen worden ’s morgens dus op twee plekken gebracht: groep 1-3 op 

het kleuterplein aan de Willem Tellstraat, groep 4-8 op het grote plein aan de 

Pastoor Somstraat. De kinderen van groep 4-8 mogen ’s morgens natuurlijk 

gebruik maken van het pad langs groep 8.  

’s Middags kunnen alle kinderen dus weer als vanouds op het grote plein aan 

de Pastoor Somstraat opgehaald worden. 

Gym- en zwemles 
Dit 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 fietsend met hun leerkrachten terug 

naar school. 


