“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”

Nieuwsbrief juli 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Het allerlaatste schrijven stuur ik u toe.
Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 krijgen alle oudste leerlingen van onze school weer een
informatieve presentatiegids van ons. In deze presentatiegids kunt u informatie lezen over het
schooljaar 2022-2023. Als bijlage bij het Parro- bericht heb ik het overzicht van de data gemaild. U
kunt het ook vinden op onze website, zie link
Wat zaken op een rij:
MR jaarverslag zie onze website, zie link
In het jaarverslag van onze medezeggenschapsraad kunt u de hoofdpunten van het afgelopen
schooljaar lezen.
De Activiteitencommissie (AC) van de Bisschop Ernstschool is op zoek naar nieuwe ouder(s) /
verzorger(s). De AC komt gedurende het schooljaar 4 tot 6 keer op een avond bij elkaar om te
overleggen. De AC heeft ideeën voor activiteiten en helpt mee organiseren. Het team van de
Bisschop Ernstschool en de AC willen samen optrekken als het gaat om de activiteiten op onze
school. Denk aan, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Voorleesontbijt, Grote Dag, Avond4daagse en de
organisatie van de laatste schooldag. Heeft u interesse of vragen dan kunt u een mail sturen naar de
voorzitter van onze AC, Hester Visser (hemavisser@zeelandnet.nl)
In de vakantie wordt de school aan de binnenkant helemaal geschilderd. Na de vakantie komen de
leerlingen in frisse lokalen terecht.
Nieuwe collega
Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaat Sem na de vakantie ergens anders werken. Na de vakantie
komt Anouk de Koster als onderwijsassistent op ons team versterken.
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf volgend schooljaar kom ik werken op de Bisschop Ernstschool als onderwijsassistent. Daarom
stel ik me bij deze even voor.
Ik ben Anouk de Koster, en ik ben 21 jaar oud. Sinds een paar weken heb ik mijn studie als
Kindprofessional (onderwijsassistent en pedagogisch medewerker) afgerond aan het Scalda in Goes.
Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”

“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun
onderwijsbehoefte”

Nieuwsbrief juli 2022
Alhoewel ik met mijn diploma zowel in het onderwijs als op de kinderopvang mag werken, vind ik het
onderwijs toch wat leuker. Komend schooljaar ga ik de studie PEP (pedagogisch educatief
professional) aan de HZ in Vlissingen starten. Dit is een deeltijd studie waarnaast ik 2,5 dag op de
Bisschop Ernstschool ga werken. Mijn werkdagen op school zijn: Maandag, dinsdag, en donderdag
-ochtend. Ik heb super veel zin om komend schooljaar hier te starten! Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Anouk de Koster

Tot slot:
Tijdens de viering op vrijdag 15 juli hebben we geluisterd naar het verhaal van David en Goliath.
David heeft Goliath overwonnen. Tijdens de viering hebben wij de link gelegd naar wat leerlingen dit
schooljaar hebben overwonnen. Wij hopen dat alle leerlingen dit schooljaar gegroeid zijn in hun
ontwikkeling, zowel op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.
Het was een goed schooljaar. Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons heeft.
Heeft u het nieuwe bankje gezien op het plein? Deze hebben we gehad van alle leerlingen van groep
8A en groep 8B.

Mooie zomer en tot maandag 5 september op het plein of in de school.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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