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In de schoolapp kunt u heel gemakkelijk naar
de kalender doorklikken.
Ook is de kalender te vinden op onze website
www.bredeschooldekern.nl onder het kopje
nieuws.

PBS

Komende maand worden de volgende lessen gegeven:
Leerplein:
• Ik loop rustig.
• Ik ben stil voor de pauze.
• Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf.
Kapstokken:
• Ik praat met zachte stem.
• Ik geef de ander de ruimt.
• Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf.

Onze basiswaarden
Respect
Veiligheid
Verantwoordelijkheid

Groepsnieuws
Groep 1/2

Groep 1/2 is 14 februari vrij.
Woensdag 26 februari gaan we met de kinderen kijken naar een voorstelling van Prins Willem
danst.
Eind februari, begin maart is er een taalfeest in samenwerking met de peuterspeelzaal en de
bibliotheek. Zodra de datum bekend is, hoort u dit van de leerkracht.

Groep 3/4

Groep 3 heeft alle letters geleerd en dit hebben we gevierd met een letterfeest. Tijdens de
uitreiking van het letterdiploma waren er veel ouders aanwezig. In de schoolapp staan foto’s van
het letterfeest. Voor groep 3 betekent dit niet dat ze nu klaar zijn, want nu ze alle letters kennen,
gaan we steeds moeilijkere en langere woorden lezen. Het blijft daarom belangrijk om ook thuis te
blijven oefenen. Kijk op de website van school voor het huiswerk.

Groep 5/6

Groep 5/6 doet dit schooljaar mee aan het project: “Scoor je boek”.
Dit project wordt georganiseerd door de bibliotheek in Hardenberg. Maandag 3 februari is de

aftrap. Een medewerker van de bibliotheek komt een bezoek brengen aan onze klas. Ze geeft
uitleg over het project en doet dit aan de hand een filmpje van een profvoetballer van Heracles. In
maart zal ze opnieuw in de klas komen.

Groep 7
4 februari komt schrijfster Manon Berns in de klas (zie groep 8)
11 februari gaat groep 7 naar de Voorveghter.
Groep 8

Schrijfster in de klas
Op 4 februari komt Manon Berns in de groep 7 en 8. Manon Berns schrijft op de manier van Dan
Brown, bekend van de boeken Davinci Code en Inferno. In veel boeken gebruikt ze bekende
kunstenaars, zoals Picasso, Rembrandt, Monet en Dali. De boeken zijn op een meeslepende
manier geschreven, waarin allerlei geheimen moeten worden opgelost. OP 4 februari komt
Manon Berns bij ons in de klas en zal zijn een presentatie geven. De leerlingen bereiden vragen
voor die ze aan Manon Berns kunnen stellen.
Open dagen voortgezet onderwijs
Op woensdag 29 januari is er een open dag voor de leerlingen van groep 8 op de Nieuwe Veste.
Deze dag zal aanvangen om 15:00 uur en eindigt om 20:00 uur.
Op woensdag 5 februari is er een open dag voor de leerlingen van groep 8 op het Vechtdal
College. Deze dag zal aanvangen om 15:00 uur en eindigt om 21:00 uur.

Actie voor Australië groot succes
De afgelopen weken zijn alle kinderen uit groep 7 van obs de Kern druk bezig geweest met de
voorbereidingen van de garage sale.
De groep had deze actie bedacht om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de bosbranden in
Australië. Daarnaast werd er een flesseninzamelingsactie georganiseerd door de groep.
Dit was een enorm succes. Alle kinderen en ouders van de Kern hebben een steentje bijgedragen.
Vrijdagochtend werd de opbrengst, onder luid gejuich bekend gemaakt. Er werd maar liefst € 770,opgehaald. Daar zijn wij als school ontzettend trots op!

Studiedag
Woensdag 12 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het
team.

10 minuten gesprekken
Maandag 24 en dinsdag 25 februari zijn de 10 minuten gesprekken. Voor de voorjaarsvakantie
krijgt u de uitnodiging hiervoor mee.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van 15 tot en met 23 februari.
De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op 14 februari al vrij.

Portfolio's
Donderdag 13 februari gaan de portfolio's met de kinderen mee naar huis. In de portfoliomap
vindt u een werkje van het kind, het rapport en toets gegevens. Begin maart willen we de mappen
graag terug hebben op school.

Paleis het Loo
Eind februari starten we in alle groepen met lessen over paleis ‘t Loo.
De lessen worden gegeven door gastdocenten. Onderwerpen die aan
de orde komen zijn o.a.: Het pronkpaleis, Nederland en Oranje, prins
Willem danst en wonen in een paleis. De lessen worden georganiseerd door de stichting Kind en
Cultuur.

Vanuit de MR
Robert Krijger automatisch herkozen in de MR.
In de vorige maandinfo heeft gestaan dat Robert Krijger aftredend en tevens herkiesbaar is in de
MR.
Daar zich geen tegenkandidaat heeft opgegeven is Robert automatisch herkozen als lid in de
oudergeleding van de MR.
We vinden het fijn dat Robert zich ook de komende 3 jaar inzet in de MR van De Kern.
Namend de MR,
Sybo van der Harst

Activiteiten

Aanmelden leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 december 2019 en 1 december 2020 4
jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het goed om enig idee van de aantallen te
hebben om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. We kunnen hier dan met de
samenstelling en bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar rekening houden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die
overwegen hun kind bij ons op school aan te melden? Uiteraard kan er op school altijd een afspraak
gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding vóór ouders een
schoolkeuze maken. Dit kan het beste door een mail te sturen naar directie@bredeschooldekern.nl
of te bellen naar de school.

