
januari 2023
______________________________

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

De beste wensen voor 2023 wens ik u allen toe, in een goede gezondheid.
Laten we er in 2023 een mooi en inspirerend resterend schooljaar van gaan maken.

Onderwijskundig
Tijdens de studiedag op vrijdag 23 december 2023 hebben we het o.a. gehad over:

- Dat we betreft het actieplan 2022-2023 aardig op schema liggen. Dat wil zeggen dat de

thema’s zoals Burgerschap, het opzetten van een visie betreft digitale geletterdheid, het

opzetten van “leren anders organiseren” en aan de slag gaan met de punten van de visitatie

allemaal in gang is gezet.

- Ook hebben we het tijdens deze studiedag gehad over didactisch handelen. Hoe willen wij

door heel de school een goede doorgaande lijn realiseren op dit punt. Wat is hiervoor nodig?

Wat verstaan wij onder didactisch handelen en welke afspraken kunnen we maken?

Op de laatste vrijdag van 2022 was het een intensieve en inhoudelijke bijeenkomst.

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.

Data op een rij
- Woensdag 25 januari Nationaal Voorleesontbijt.

- Op vrijdag 10 februari doen we mee met de “Warmetruiendag”, zie link

- Vrijdag 17 februari carnaval

Vakantie schooljaar 2023-2024
In het Zeeuws besturenoverleg is het vakantierooster 2023/2024 vastgesteld.
Waar we jullie op willen attenderen is dat er 2 vakanties afwijken van het landelijke advies van
ministerie van OCW.

https://www.warmetruiendag.nl/


Zie voor het volledige vakantierooster van 2023-2024 onze website:
https://bisschopernst-goes.nl/ons-onderwijs/vakanties/

Afscheid Mirjam, leerkracht kleutergroep A en groep 3A,
Beste ouders en verzorgers,

Na meer dan 20 jaar ga ik eind januari afscheid nemen van de Bisschop Ernstschool.
Ik heb al die jaren met veel plezier hier gewerkt. De kinderen, mijn collega’s en het contact met jullie
als ouders ga ik zeker missen.
Per 1 februari ga ik werken op de Tweern. Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.

Bedankt voor alle leuke jaren.
Groetjes juf Mirjam

De komende weken zal duidelijk worden hoe we vervanging van Mirjam gaan invullen.

Interim werk
Vanaf januari 2023 ga ik interim werk doen op de Willibrordusschool in Zierikzee. Ik zal daardoor

minder fysiek aanwezig zijn op de Bisschop Ernstschool. Mochten er vragen zijn die dringend zijn en

waar ik echt voor nodig ben, dan ben ik via de mail goed bereikbaar en maak ik graag een  afspraak

om met elkaar in gesprek te gaan.

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  voor de ouders/verzorgers kosteloos 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

https://bisschopernst-goes.nl/ons-onderwijs/vakanties/


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

deze twee dagen fruit meegeven.

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

leerkrachten de dag!

Schoolplein
In de kerstvakantie hebben ouder(s)/ verzorger(s) en collega’s aan het plein gewerkt, het is nu klaar

om op zaterdag 14 januari te gaan vullen met “groen”. Bij deze wil ik de ouder(s)/ verzorger(s) die al

hebben geholpen hartelijk danken. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om ouder(s) /

verzorger(s) te vragen om op zaterdag 14 januari te komen helpen. Een aantal ouder(s) / verzorger(s)

hebben zich al opgegeven, daarvoor dank.  Komt u ons helpen, stuur dan een mail naar

pconstandse@primsa-scholen.nl.

Tot slot
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

mailto:pconstandse@primsa-scholen.nl

