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Herstart scholen
Inmiddels is ook onze school weer gestart met fysiek onderwijs. De
leerkrachten vinden het erg fijn dat alle kinderen weer zoveel mogelijk op
school aanwezig zijn. Ook zijn we blij te zien dat iedereen zich zo goed
mogelijk aan de corona-maatregelen probeert te houden. Zo maken we
het voor allemaal zo veilig mogelijk.
MR-lid gezocht
De Medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan
waarin ouders en personeelsleden meepraten over het schoolbeleid. De
MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Voor de
oudergeleding zijn we op zoek naar een nieuw lid die de MR gaat
versterken. Heeft u interesse? U kunt dan contact opnemen via de mail:
directie@bredeschooldekern.nl
OR-lid gezocht
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze ouderraad (OR). Heeft u
interesse om zitting te nemen in onze ouderraad? Neem dan contact op
met de leerkracht van uw kind.

Bekijk ook onze website:
www.bredeschooldekern.nl

Portfolio/voortgangsgesprekken
Vorige week hebben we u geïnformeerd dat we geen portfolio meegeven
voor de voorjaarsvakantie. Ter compensatie hebben we begin deze week
besloten om een thuiswerkdiploma (in het portfolio) mee te geven naar
huis. Na de voorjaarsvakantie staan er rapportgesprekken op de kalender.
Deze komen eerst te vervallen. We zullen eerst de cito’s afnemen en
daarna communiceren we met u wanneer u zich kunt inschrijven voor de
voortgangsgesprekken. Hier komen we dus in de weken na de
voorjaarsvakantie op terug. Voor de ouders van groep 8 zijn er wel
gesprekken na de voorjaarsvakantie! U kunt zich t.z.t. inschrijven via de
SchoolApp.
Snert
Zoals iedereen weet doet obs de Kern mee aan de snertactie. Bestellen
kan nog steeds via de website http://www.snerttijd.nl. U kunt snert
bestellen voor uzelf of voor een bekende. De snert wordt per liter
verkocht voor een prijs van €7,50. Van deze aankoopprijs gaat er €5,- naar
ouderen in de gemeente Hardenberg. Deze mensen kunnen dan een
gezellige middag beleven, uiteraard onder het genot van een bakkie
snert. De overige €2,50 gaat naar onze school, mits u aangeeft dat u de
snert namens o.b.s. de Kern koopt. Met deze gelden kunnen wij weer
leuke activiteiten organiseren voor onze leerlingen, zodra het samen
feesten en vieren weer een beetje mag!

Downloads op de website
Op onze website www.bredeschooldekern.nl staat onder het kopje
‘schoolinfo’ een nieuwe link naar downloads. Hier kunt u de volgende
documenten downloaden: poster van de Kern, school ID,
schoolondersteuningsprofiel de Kerngids en een aanvraagformulier
vakantie en verlof.
Vakantierooster 2021-2022

Schooltijden:

VAKANTIE /
FEESTDAG
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag +
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart
2e Pinksterdag +
vrije dagen
Zomervakantie

Ma:
Di:
Wo:
Do:
Vr:

Ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021
Vr 24 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
Ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022
Vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Wo 27 april 2022
Ma 2 mei t/m vr 6 mei 2022
Do 26 mei 2022
Vr 27 mei 2022
Ma 6 juni t/m wo 8 juni 2022
Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022
De studiedagen zijn ook gepland. De kinderen zijn vrij op:
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 10 januari 2022
Maandag 7 februari 2022
Maandag 28 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Maandag 27 juni 2022
Voorjaarsvakantie
Aankomende week is het voorjaarsvakantie. Alle kinderen en collega’s
kunnen dan even genieten van een weekje vrij. Via deze weg wensen we
jullie allemaal een hele fijne vakantie toe met mooi weer zodat we ons
weer goed kunnen opladen voor de resterende maanden van het
schooljaar.

8.30 - 14.30 uur
8.30 - 14.30 uur
8.30 - 12.30 uur
8.30 - 14.30 uur
8.30 - 14.30 uur

