Goes, september 2019
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
We zijn weer gestart. Goed om alle leerlingen weer te ontmoeten in de school. We gaan ook dit
schooljaar weer voor onderwijs dat afgestemd wordt op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We
willen immers een school zijn, “waar de kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn”.
Samen met u als ouder(s) / verzorger(s) willen we er een leerzaam en goed schooljaar van gaan
maken.
Onderwijskundig:
Dit schooljaar zetten we als team in op leren van en met elkaar, elke dag een beetje beter. De
methodiek van Stichting Leerkracht ondersteunt ons daarbij. Voor meer informatie verwijs ik naar de
website, https://stichting-leerkracht.nl/
Dit schooljaar willen we ons rekenonderwijs nog beter af laten stemmen op de reken- onderwijsbehoefte van de leerlingen. We zijn daarom gestart in de groepen 7 en 8 met het clusteren van
niveaugroepen. Door dit in meerdere jaargroepen te doen kunnen we nog beter aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een mooie start die we de komende jaren in de overige
groepen een vervolg willen gaan geven.
Data op een rij:
- Startviering in de katholieke kerk in Goes, woensdag 4 september 09:00u- 09:45u. De
hoofdpersoon van de viering is Noach.
- De startgesprekken staan gepland op maandag 2 en donderdag 5 september.
- Schoolfotograaf: 10-11-12-13 september, volgens rooster.
- In de week van 16 en 23 september zijn de ouder(s) / verzorger(s) welkom in de groepen 5
t/m 8, uitnodiging volgt.
- Woensdag 18 september zijn alle leerlingen vrij, ivm een studiedag van alle medewerkers van
Prisma- Scholengroep.
- Op vrijdag 27 september is er een sponsortocht onder schooltijd. informatie volgt.
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-

Woensdag 2 oktober wordt de Boekenweek geopend op ons schoolplein, u bent van harte
welkom om te kijken en te genieten van de opening, 08:45u.

Aanvulling op de kalender schooljaar 2019-2020:
Op Goede Vrijdag en Tweede Pasen zijn alle leerlingen vrij.
Allerlei:
●

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

●

Ik wil u vragen om niet eerder van 08:30u naar binnen te gaan. Bij droog weer blijven de
leerlingen van de groepen 3-8 buiten, tenzij het inloop is op de eerste maandag van de
maand.

De ouderrraad:
Onze betrokken ouderraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste ouder(s) / verzorger(s). De
ouderraad komt 4 á 5 keer bij elkaar en zij organiseren samen met de leerkrachten allerlei
activiteiten voor de leerlingen op onze school. De eerste vergadering staat gepland op 17
september, 19:30u op de Bisschop Ernstschool. Heeft u interesse, laat het ondergetekende
dan weten voor 13 september. We hopen op 17 september nieuwe ouder(s) / verzorger(s) te
ontmoeten.
De ouderbijdrage schooljaar 2019-2020:
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 wordt als volgt betaald:
-

De leerlingen van de aanvangsgroepen en de groepen 1 en 2 betalen aan het begin van het
schooljaar €30,-, hierin zijn de kosten van de schoolreis en de andere kosten zoals
Sinterklaas, kerst, carnaval in meegenomen. Melden leerlingen zich aan na december dan
betalen zij alleen het schoolreisgeld, carnaval en overige activiteiten, €25,-

-

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 betalen €40,-, hierin zit de
schoolreis bij inbegrepen naast de kosten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval. Melden
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leerlingen zich aan na december dan betalen zij alleen het schoolreisgeld en de kosten
carnaval en overige activiteiten, €35,-.
-

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 betalen €80,- daar zit het kampgeld
bij inbegrepen, naast de kosten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval.

De school geeft de gelegenheid om het bedrag in de eerste twee maanden van het schooljaar over te
maken, mag ook in termijnen. Het bedrag wordt overgemaakt op de rekening van: de Ouderraad,
Stichting Prisma ( NL82 RABO 01577223 25 o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren) en groep).
Mocht blijken dat de schoolreis en of kamp duurder uitvalt, dan kan er in de maanden rondom de
schoolreis en of kamp nog een bijdrage van u gevraagd worden.
___________
Ik wil u vragen om de ouderbijdrage zsm over te maken. Als u vragen heeft, hoor ik dat
graag.

Welkom op onze school:
De volgende nieuwe leerlingen wensen wij als team een goede, leerzame en fijne tijd toe op
onze school:
Lynn Kunst, Bob Quaak en Kay Tanghe
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.
Ik eindig deze nieuwsbrief met het bedanken voor uw belangstelling voor de nieuw(school)
jaarreceptie.
Tot ziens op het plein of in de school
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Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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