Goes, mei 2019
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
“Heeft u ook nog even teruggedacht aan de Grote dag?”
Afgelopen meivakantie heb ik nog wel even stilgestaan bij de Grote dag van 3 april. Wat was dit een
mooie dag, wat hebben wij als leerkrachten- team genoten van deze dag. Het was voor de leerlingen
speciaal, het was denk ik voor u als ouder(s) / verzorger(s) speciaal en het was voor ons speciaal. Wij
zijn er trots op dat wij als school één keer in de vier jaar een Grote dag kunnen organiseren. De
sponsoren, de OR- leden en alle andere mensen die ons hebben geholpen wil ik nogmaals bedanken,
het was een feest waar wij met veel plezier aan terugdenken.

Onderwijskundig:
De formatie voor het schooljaar 2019-2020 wordt op dit moment intern besproken. Ik hoop u eind van
deze maand op de hoogte te brengen van de formatie voor het komende schooljaar.
Data op een rij:
- Woensdag 29 mei, meester- juffendag
- 30-31 mei zijn alle leerlingen vrij, ivm Hemelvaart.
Volgt u Jade?
Jade haar blog is: https://www.kanjerjade.nl/
Allerlei:
●

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

●

Onze website is vernieuwd, kijk u mee? https://bisschopernst-goes.nl/

●

Op dit moment ben ik nog steeds een aantal dagen werkzaam als waarnemer op de
Montessorischool de Basis in Goes. De dagen dat ik op de Bisschop Ernstschool aanwezig
ben, maandagochtend, woensdag en donderdagmiddag wil ik zoveel mogelijk zichtbaar zijn
voor u als ouder(s) / verzorger(s) en voor de leerlingen. Mocht u mij willen spreken dan kunt u
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mij een mail sturen en neem ik zsm contact met u op. Mocht u vragen hebben over mijn
werkzaamheden, dan hoor ik dat graag en ga ik graag met u in gesprek.
Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter nog voor de zomervakantie of in de maanden juli, augustus, september of
oktober vier jaar en wilt u, uw zoon/ dochter ook inschrijven op de Bisschop Ernstschool, dan wil ik u
vragen om bij ondergetekende een inschrijfformulier te komen halen. Wilt u in gesprek of een
rondleiding dan kan dan ook en maak ik graag een afspraak.
Welkom op onze school:
De volgende nieuwe leerlingen wensen wij als team een goede, leerzame en fijne tijd toe op
onze school: Mayro Fitsch en Stijn Beerens.
Tot slot wil ik nog vermelden dat de paasviering op donderdag 18 april weer bijzonder was.
Het was weer goed om met heel de school in de kerk stil te staan bij het paasverhaal.
Bezoekt u ook nog onze vernieuwde website: www.bisschopernst-goes.nl.
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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