
maart 2023
______________________________

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

De Warme- truiendag hebben we achter de rug. Op 10 februari stond de kachel uit in onze school.

Zoals u weet hebben we sinds kort PD bakken op school, speciaal voor plastic verpakkingen en

drankkartons. Het afval scheiden gaat goed, op het plein en in de lokalen staan de bakken voor

plastic/ drankkartons en voor restafval. Kinderen bewust maken van “hoe om te gaan met het klimaat

en je omgeving”.

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

het milieu en het dreigende tekort aan grondstoffen.

Ook hebben we in februari een online- viering gehouden in alle groepen, we zijn verder gegaan met

het verhaal van Mozes, we hebben gezongen en geluisterd naar het verhaal en de plagen. De maand

februari hebben we afgesloten met een gezellig carnaval.

De maand maart ligt voor ons. We hebben weer zin, om zinvol onderwijs te gaan geven!

Onderwijskundig
Op maandag 27 februari hadden we een studiedag. We hebben een keuze gemaakt voor een

leerlingvolgsysteem en we zijn met elkaar in gesprek gegaan over de toetsresultaten van de

leerlingen van de groepen 3 t/m 8. We willen weten wat de leerlingen nodig hebben en willen daarop

kunnen anticiperen. Tevens hebben we met elkaar gesproken over hoe we het nieuwe rapport

inhoudelijk  vorm willen gaan geven. We weten nu wat we als team belangrijk vinden om in een

rapport/ portfolio te schrijven. De komende periode gaan collega’s hiermee verder. We houden u op

de hoogte.

Personeel
Ondanks het vertrek van Mirjam en Fleur is het ons gelukt om de vervanging intern op te lossen. Trots

ben ik op het team dat steeds weer bereid is om te vervangen in andere groepen.

Data op een rij
- Vrijdag 3 maart, alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen hun rapport. In de week van 6

maart vinden de rapportgesprekken plaats, u bent uitgenodigd via Parro.



- In de week van 13 maart zijn de ouder(s) / verzorger(s) welkom in de klas. Hoe we dit vorm

gaan geven, hoort u tijdig van ons.

- Maandag 27 maart, MQ scan. De motoriek van alle leerlingen wordt deze dag gescand. Met

deze gegevens kunnen we ons bewegingsonderwijs beter afstemmen op de beweegbehoefte

van de leerlingen.

- Woensdag 29 maart is de Grote Rekendag op school. Het thema dit jaar is ‘De afvalparade’.

Door heel de school wordt er deze dag gewerkt aan allerlei rekenactiviteiten rondom dit

thema.

Mandy Griep- Moens en Myrthe van Baal in de MR, zij stellen zich voor.

Beste ouders/verzorgers.

Mijn naam is Mandy Griep-Moens. Ik werk met veel plezier op mijn oude basisschool. Vanaf heden
sluit ik aan bij de medezeggenschapsraad. Ik geloof dat ik van meerwaarde kan zijn binnen de MR.
Door mijn werk als onderwijsassistent, kom ik bij veel verschillende groepen. Onze zoon Gioian volgt
ook onderwijs bij de Bisschop Ernstschool. Zo weet ik wat er zowel binnen als buiten de school
speelt.

Mocht er een vraag zijn, spreek me gerust aan!

Tot ziens.

Groetjes,
Mandy.

___________________

Beste lezer,

Ik ben Myrthe van Baal, moeder van Hugo (kleuterklas D), Mila en Robin.

Als moeder ben ik nog maar kort betrokken bij de school, maar als oud-leerling weet ik nog goed hoe
fijn ik de tijd op deze basisschool heb ervaren. Het meedenken met het team over allerlei
onderwijsgebonden aspecten spreekt mij daarom persoonlijk erg aan. In mijn werk heb ik hier ook met
grote regelmaat mee te maken.
Het lijkt me daarom leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de (toekomstige) school van mijn
kinderen.

Kom gerust op het schoolplein naar me toe als er dingen zijn waarvan je graag wil dat ze besproken
worden in de MR.

Groeten,
Myrthe



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!

- Geeft u uw kind(eren) een bidon of drinkfles mee naar school?

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


