
februari 2023
______________________________

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

Wat is het schoolplein mooi geworden. Wat zijn wij er als team trots op dat we dit samen met ouder(s)

/ verzorger(s) voor elkaar hebben gekregen. Bedankt voor uw hulp, erg fijn.

Onderwijskundig
“Samen kansrijk opgroeien” is de visie van Prisma scholengroep. De missie is, “Ons onderwijs maakt

kinderen groots”. De volgende drie kernwoorden horen hierbij: nieuwsgierig, in verbinding en

bevlogen.

De komende periode gaan we aan de slag met de visie en missie en de kernwoorden. U gaat dit

vanzelf terug zien in ons onderwijs.

Personeel
De vervanging van Mirjam in groep 3 en kleutergroep A hebben we intern opgelost. Desire en Jolanda

zijn meer gaan werken. Fijn dat collega’s bereid zijn om extra te komen werken voor een langere

periode.

Voorleesontbijt
Op woensdag 25 januari hadden we weer ons traditionele Voorleesontbijt, de start van de Nationale

Voorleesdagen. In de week van 25 januari t/m 3 februari besteden we extra aandacht aan lezen.

Het ontbijt werd weer georganiseerd door onze Activiteitencommissie, dank daarvoor.

De sponsor van de mandarijnen was " Mike's fruit".

Ook online fruit bestellen en/ of laten bezorgen, kan via www.schutterfruit.nl

Data op een rij
- Vrijdag 10 februari hebben we een online viering in alle groepen. We gaan verder met

het verhaal van Mozes. We gaan het hebben over de tien plagen.

http://www.schutterfruit.nl/


- Vrijdag 10 februari zetten we de kachel zachter/ uit, denk aan een warme trui.

https://warmetruiendag.nl

- Vrijdag 17 februari carnaval, informatie volgt.

- Vakantie, 20 t/m 24 februari.

- Maandag 27 februari zijn alle leerlingen vrij ivm een studiedag van de leerkrachten.

We gaan data analyseren en nieuwe plannen maken hoe verder te gaan in de groep.

Ook zal er een presentatie zijn van Jasmijn, onze LIO student en we gaan in gesprek

over Burgerschap.

- Op dinsdag 28 februari zijn alle leerlingen weer welkom op onze school.

Gescheiden afval inzamelen
Vanaf maandag 30 januari starten we op school met het gescheiden inzamelen van het PD- afval op

school. PD is de afkorting voor Plastic en Drankkartons.

In ieder lokaal staat een extra afvalemmer voor het plastic en de drinkpakjes. In de klas krijgt uw kind

uitleg over wat wel en niet bij het PD afval hoort.

Waarom doen wij als school mee met het gescheiden inzamelen:

- We vinden het belangrijk om onze leerlingen en collega’s bewust te maken van onze

leefomgeving, het milieu en het dreigende tekort aan grondstoffen.

- Door lege plastic verpakkingen en drankkartons (PD-afval) te scheiden helpen we

afval te veranderen in grondstof. Dit betekent dat er minder nieuwe grondstoffen

nodig zijn.

- Leerlingen leren door lege verpakkingen apart in te zamelen wat de waarde is van

afval. Ook worden ze gestimuleerd om minder verpakkingen te gebruiken en leren ze

dat hergebruik steeds meer de norm wordt.

U kunt ook helpen in het terugbrengen van het afval door uw kind een beker of bidon mee naar school

te geven i.p.v. een pakje.

Vakantie schooljaar 2023-2024 (herhaling)
In het Zeeuws bestuursoverleg is het vakantierooster 2023/2024 vastgesteld.

Waar we jullie op willen attenderen is dat er 2 vakanties afwijken van het landelijke advies van het

ministerie van OCW.

Zie voor het volledige vakantierooster van 2023-2024 onze website:

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

https://warmetruiendag.nl/
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!

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 “groene schoolplein” of in de school.

Met vriendelijke groet,

Paul Constandse


