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Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,

De Sint is weer geweest op de Bisschop Ernstschool. De voortgangsgesprekken hebben we gehad.

We gaan samen de tijd van Kerst tegemoet.

Onderwijskundig

Op dinsdag 18 oktober is er een kwaliteitsonderzoek afgenomen op onze school. Uit dit onderzoek

zijn aanbevelingen en opmerkingen gekomen, een aantal deel ik graag met u;

● Zet het ingezette ontwikkelproces t.a.v. ICT en burgerschap voort.

● Werk aan een gezamenlijke doorgaande lijn t.a.v. het werken in hoeken in de groepen 1 t/m 3

en maak hierbij gebruik van de expertise in groep 1 en 2.

● Stem met het onderwijsteam af, welk instructiemodel je gaat gebruiken door heel de school.

● Het schoolklimaat wordt door ouders, kinderen, team en auditteam als prettig ervaren. Er

heerst rust in de school. Het auditteam merkt dit ook al bij de inloop om 8.15 uur waarbij

kinderen rustig al of niet met de fiets over het plein naar de stalling lopen en het

schoolgebouw binnengaan. De schoolregels en afspraken zijn opgenomen in het plan sociale

veiligheid en zijn ‘levend’. Alle medewerkers van de school laten voorbeeldgedrag zien.

● Nog meer en betere afstemming op de TSO.

● Er is sprake van een professionele, veilige en ambitieuze leer- en verbetercultuur. Hierbinnen

hebben de kwaliteitsgroepen een belangrijke functie. Beschrijf de huidige werkwijze in een

éénduidig document.

● Pedagogisch-didactisch handelen is voldoende maar een geborgde, bewaakte en met visie

onderbouwde doorgaande lijn binnen de school ontbreekt.

In onze MR zal de volledige rapportage worden besproken. Heeft u interesse, dan kunt u deze inlezen

op de Bisschop Ernstschool.

Coronavirus

Mocht uw zoon en/ of dochter een positieve test hebben, wilt u ons dat dan laten weten. Na 5 dagen

quarantaine en 24 uur klachtenvrij mag uw zoon en/ of dochter weer naar school komen. Als u vragen

heeft, dan horen of lezen wij dat graag.

Laten we in gesprek blijven met elkaar.
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Data op een rij

- Woensdag 14 december brengen de kleutergroepen een bezoek aan de kerststal in onze

katholieke kerk.

- Donderdag 22 december zijn alle leerlingen om 12:00u vrij. De kinderopvang is hiervan op de

hoogte.

- Op donderdag 22 december staat er een “Lichtjestocht” en het kerstdiner gepland.

- Op Vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij. Het onderwijsteam heeft een studiedag. We

zullen het deze dag oa gaan hebben over een doorgaande lijn betreft het didactisch handelen

op de Bisschop Ernstschool en we gaan een tussenevaluatie uitvoeren op het actieplan

2022-2023.

- Op maandag 9 januari zijn alle leerlingen weer welkom op school.

Afscheid Fleur, leerkracht groep 4B

Beste ouders, verzorgers,

Ik heb een tijdje geleden besloten om te stoppen als juf. Momenteel ben ik nog bezig met een andere

studie en daar ga ik mij verder in ontwikkelen. Ik heb met onwijs veel plezier op de Bisschop

Ernstschool mogen werken.

Tot aan de kerstvakantie ga ik nog volop genieten van de kinderen en het werken hier.

Bedankt voor de fijne tijd en de mooie gesprekken.

Groetjes juf Fleur

Kerstmis op de Bisschop Ernstschool
We zijn blij u te kunnen vertellen dat er dit jaar, op donderdag 22 december, een Lichtjestocht zal zijn!

De kinderen van de groepen 8 zullen voor de andere kinderen en belangstellende ouders het

kerstverhaal naspelen in de wijk.

Naast de lichtjestocht kunnen de kinderen genieten van het samen eten met hun eigen groep. De

hapjes maken zij zelf thuis klaar en nemen ze ‘s avonds weer mee naar school.

Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij en om 17.30 uur worden zij terug verwacht in hun eigen klas.

De avond zal tot ongeveer 19.00 uur duren. Jullie, ouders en verzorgers, kunnen ondertussen

wachten en genieten van een drankje in de kleutergymzaal of op het plein.
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Verdere informatie over de lichtjestocht en het verdere verloop van deze avond volgt later.

Samen maken we er een mooi feest van!

Mocht u op de middag heel moeilijk zitten qua opvang, geef dit dan tijdig aan bij de leerkracht.

Grote dag op 12 april 2023

Herinnering!

Op 9 november is er via Parro een bericht verstuurd over sponsoring voor de Grote Dag. Fijn dat er

bedrijven geïnformeerd hebben en/of gesponsord. Wij hopen dat er nog meer zullen volgen.

__________

Op woensdag 12 april 2023 hebben we met heel de Bisschop Ernstschool een Grote Dag in de

Mythe. Het thema is: “Geen tijd te verliezen”. Alle kinderen gaan met hun klas meespelen. U heeft

hier al informatie over ontvangen in de presentatiegids van de school.

Om deze Grote Dag kosteloos voor de ouders/verzorgers mogelijk te maken zijn wij op zoek naar

sponsoren. Alle sponsoren komen in het programmaboekje en zullen daarnaast ook geprojecteerd

worden in de grote zaal van de Mythe tijdens de pauze en/of bij de afsluiting. Natuurlijk kan er ook

anoniem gedoneerd of gesponsord worden. Dankzij sponsoren en donaties hopen wij de kosten per

kaartje zo laag mogelijk te houden.

Wilt u de Grote Dag van de Bisschop Ernstschool sponsoren of heeft u nog vragen, dan kunt u mailen

naar Niels van Harn (groepsleerkracht groep 8) nvanharn@prisma-scholen.nl.

“We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!”

Met vriendelijke groet,

Team Bisschop Ernstschool

Allerlei
- De woensdag en de vrijdagen zijn de fruitdagen op onze school. Wilt u, uw kind(eren) op

deze twee dagen fruit meegeven.

- Voor het schoolplein zijn we bezig met concrete plannen om het plein “groener” te maken. U

mag dan denken aan het aanplanten van diverse soorten groen. Begin 2023 starten we

hiermee. We zullen wellicht nog een beroep op jullie gaan doen als ouder(s) / verzorger(s).

- Zorgt u ervoor dat uw zoon en of dochter tijdig op school is, om 08:30u starten de

leerkrachten de dag!
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Tot slot

We gaan er met elkaar vier mooie weken van maken op weg naar Kerst.

Als u vragen heeft, dan hoor of lees ik dat graag. Ik ga dan met u in gesprek over het onderwijsbeleid

dat we op dit moment met elkaar neerzetten in onze school.

Tot ziens op het plein of in de school.

Met vriendelijke groet,

Paul Constandse

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”  


