Goes, juni 2019
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De laatste twee maanden, juni en juli van het schooljaar 2018-2019 komen eraan. Wat gaat een
schooljaar toch snel...wat is er veel gebeurd en wat een ontwikkelingen maken de leerlingen op onze
school, zowel op sociaal als op cognitief gebied.
De schoolreizen komen er weer aan en de leerlingen van groep 8 hebben weer een goed schoolkamp
achter de rug. Wat hebben de leerlingen genoten, wat was het gezellig, drie dagen schoolkamp!
Onderwijskundig:
De formatie voor het schooljaar 2019-2020 ontvangt u in de week van 10 juni.
Ondergetekende zal tot de herfstvakantie zijn werkzaamheden uit blijven voeren op zowel de
Bisschop Ernstschool als de Montessorischool De Basis.
Data op een rij:
- 3-6 juni Avond4daagse
- 10 juni alle leerlingen vrij, Pinksteren
- 13 juni schoolreis groepen 1 t/m 7
- 14 juni leerlingen groepen 0-1 vrij, ivm kennismaken nieuwe leerlingen voor het schooljaar
2019-2020.
- Vrijdag 21 juni ontvangen alle leerlingen hun rapport.
- Woensdag 26 juni, eindviering in de Katholieke kerk, 09:00u- 09:45u, thema: Jona. U bent van
harte welkom om deze viering bij te wonen.
- Donderdag 27 juni, groot water-spring-kussen op het schoolplein in samenwerking met
SMWO. Volgens rooster gaan de leerlingen hierop, u wordt op de hoogte gebracht door de
groepsleerkracht.
- Op 24 en 27 juni staan de gesprekken gepland, u ontvangt een uitnodiging.
Volgt u Jade?
Jade haar blog is: https://www.kanjerjade.nl/
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Allerlei:
●

Parkeert u uw auto in de rijrichting, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Actie MONO:
Afgelopen periode hebben wij als Bisschop Ernstschool meegedaan aan de actie MONO.De
leerlingen hebben kleurplaten gekleurd en strookjes ingeleverd op school en een Gouden tip
bedacht voor MONO in het verkeer. Wij hebben een grote betrokkenheid gezien bij de
leerlingen en bij de ouder(s) / verzorger(s) van onze school. Bedankt daarvoor.
Onze school had het hoogste percentage van alle scholen die hadden meegedaan.
Dinsdag 4 juni komt dhr H van der Maas, Gedeputeerde van de provincie Zeeland en tevens
voorzitter van ROVZ, bij ons op school de prijs uitreiken Dit gebeurt dinsdag 4 juni om
14.45u, op het plein.
Meester- en juffenfeest:
Het meester- juffenfeest op woensdag 29 mei was weer gezellig en feestelijk. Bedankt voor de
cadeautjes.
Bezoekt u ook nog onze vernieuwde website: www.bisschopernst-goes.nl.
-

Film Grote avond staat erop.

-

Michelle groep 7B, gaat voor Kinderburgemeester!

Als u nog vragen heeft over de nieuwsbrief, over het beleid van de school, dan hoor ik dat graag.
Tot ziens op het plein of in de school
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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