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

Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
In de nieuwsbrief van april had ik het over:
“We hopen in deze “onderwijs- flow” naar de meivakantie toe te werken”
Ik kan u zeggen, het is ons gelukt om in de “onderwijs- flow” naar de meivakantie toe te werken en op
dit moment werken we in de “onderwijs- flow” toe naar de zomervakantie.
Heeft u de kasten van bibliotheek al gezien in onze school? Als bijlage bij deze nieuwsbrief een
schrijven over de bibliotheek in onze school. Tijdens het Fancy Fair Festival op 15 juni zullen we deze
openen.
Team van de Bisschop Ernstschool
Wat een team is het team van de Bisschop Ernstschool. Dit schooljaar hebben wij samen met de
Activiteitencommissie de Avond4daagse georganiseerd. Er zijn veel collega’s tijdens de avonden
betrokken. En als ik dan zie op welke wijze collega’s naast het lesgeven ook nog eens intensief bezig
zijn met het organiseren van een Fancy Fair Festival, ben ik enorm trots op het team van de Bisschop
Ernstschool.
Data op een rij:
-

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 staat op onze website, zie link

-

30 mei t/m 2 juni staat de Avond4daagse gepland.

-

Maandag 6 juni zijn alle leerlingen vrij.

-

8 juni krijgt u informatie over de schoolreis van uw kind (eren).

-

Op 15 juni staat het Fancy Fair Festival gepland, 16:00u- 19:00u.

-

Op woensdag 29 juni zijn alle leerlingen vrij ivm onze evaluatiedag op het schooljaar
2021-2022.

-

Groep 8 is op kamp van woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli.

-

Op vrijdag 15 juli is de eindviering in de kerk.

Tevredenheidsmeting
Bedankt voor het invullen van de tevredenheidsmeting. U kunt de uitslagen inzien op de
Bisschop Ernstschool. Op 13 juni wordt de uitslag besproken in onze MR en op 29 juni wordt
de uitslag intern besproken met het team. In de nieuwsbrief van juli komt ik hier inhoudelijk op
terug.
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Formatie 2022-2023
Op 17 juni ontvangt u de brief over de formatie 2022-2023.
Tot slot:
Als u vragen heeft, dan hoor of lees ik dat graag. Ik ga graag met u in gesprek over het
onderwijsbeleid dat we op dit moment met elkaar neerzetten in onze school.
Tot ziens op het plein of in de school.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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