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Beste ouders / verzorgers,
Beste kinderen en ouders/ verzorgers,
Wat zijn we trots, op onze school, onze kinderen, onze ouders en elkaar.
Hoe fantastisch om te zien dat we samen zo’n dag als vandaag kunnen
maken. Heerlijke sfeer, prachtige knutsels, super! Nu nog 1 dag naar
school en dan mogen we met zijn allen gaan genieten van een
welverdiende kerstvakantie. Iedereen hele fijne, gezellige dagen
toegewenst en wij hopen jullie maandag 7 januari in goede gezondheid
weer fris en fruitig terug te zien.
Mede namens het team van Sint Albertus,
Tamara Smits-Vloet
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Doelen opbrengst kerstmarkt: een deel van de opbrengst komt nog ten goede aan de
prachtige nieuwe schoolshirts, een deel kan ingezet worden voor de aanschaf van
kunstkerstbomen voor elke klas en daarnaast zouden wij graag een zit-/ chillplek op de
speelplaats creëren en met betonverf de beschilderingen op de speelplaats vernieuwen
In januari worden alle (Cito)toetsen weer afgenomen in alle groepen, fijn wanneer jullie hier
rekening mee willen houden en afspraken (net als anders) echt buiten schooltijd plannen
voor bijvoorbeeld tandarts e.d.
Als bijlage bij dit maandbulletin een folder van de gemeente Bernheze omtrent vergoedingen
die er mogelijk zijn voor ouders met kinderen
Namens de M.O.V. groep en Anneke Cornelissen het bericht dat wij samen het mooie bedrag
van 79,55 euro bijeengebracht hebben voor de kinderen van Ethiopië tijdens
Wereldmissiedag van de kinderen. Top!
Reminder: Wij geven er de voorkeur aan kinderen geen kerstkaarten op school uit te laten
delen aan vriendjes/ vriendinnetjes, dit graag buiten school doen.
Welkom en afscheid

Fezz Vos is inmiddels echt verhuisd naar Loosbroek en start maandag 7 januari in groep 1/2 bij juf
Judith en juf Ellen. In deze groep zal ook Lize de Backer gaan starten, zij wordt de 7e 4 jaar. Verder
zullen Cas van Grinsven en Jaylinn Schippers in januari al een paar keer komen oefenen. Wij wensen
hen allemaal veel plezier en heten hen van harte welkom op onze school.
Van harte gefeliciteerd

2 jan
4 jan
7 jan
16 jan
17 jan
18 jan
18 jan
19 jan
25 jan
27 jan
29 jan
31 jan
31 jan

Lara van den Boom
Siem Langenhuizen
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Personeel

Ik ben Simon, 21 jaar, en student aan de Fontys lerarenopleiding in
Tilburg. Ik doe de opleiding tot docent geschiedenis tweede graad.
Ik loop nu al een aantal weken op donderdag stage bij juf Eva in de
klas. Naast de opleiding ben ik hockeycoach bij MHC Rosmalen van
een damesteam onder 22 jaar en ben ik in opleiding tot
bondsscheidsrechter. Verder vind ik het leuk om in vrije weekenden
samen met mij vriendin Europese steden te bezoeken. Tot nu toe
heb ik een super goed beeld van deze school en heb ik het
ontzettend naar mijn zin hier.
Bibliotheek
PERSBERICHT BIBLIOTHEEK BERNHEZE
Nieuwe openingstijden van de bibliotheek
Per 1 januari veranderen de openingstijden van de bibliotheken van Heesch, Heeswijk-Dinther en
Nistelrode. Op verzoek van veel bezoekers zijn we voortaan ’s middags al om 14.00u open.
Een groot aantal basisscholen in Bernheze heeft continuroosters en dat betekent dat zij rond 14.00
uur uit zijn. Omdat onze bibliotheken nu nog 's middags om 14.30 uur openen, sluit dit niet meer aan
bij de nieuwe schooltijden. Voor ons als bibliotheek een goede reden om onze openingstijden hierop
af te stemmen.
Onze nieuwe openingstijden zijn ook te vinden op www.bibliotheekbernheze.nl
Overzicht nieuwe openingstijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag

Heesch
14.00 – 19.30
Gesloten
10.00 – 17.30

Heeswijk-Dinther
14.00 – 19.30
Gesloten
14.00 – 17.30

Donderdag
Vrijdag

14.00 – 17.30
14.00 – 19.30

Zaterdag
Zondag

10.00 – 13.00
Gesloten

14.00 – 17.30
10.00 – 12.30
14.00 – 17.30
10.30 – 12.30
Gesloten

Nistelrode
14.00 – 17.30
14.00 – 17.30
10.30 – 12.30
14.00 – 17.30
Gesloten
14.00 – 19.30
10.30 – 12.30
Gesloten
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