
Loopend -tje 
 

 

  

 

10 juni 2016      

 

Twee wekelijks informatieblad voor de ouders van Basisschool St. Bernardus, 

Loo 109  5571 KP Bergeijk 

e-mail school:    infostbernardus@skozok.nl 

website:    www.stbernardus.nl 

redactie Loo-pend Vuurtje: lopendvuurtjebernardus@skozok.nl  

 

In dit Loo-pend Vuurtje: 

 Voorwoord directie: laatste periode, organisatie 2016-2017, hangjeugd op schoolplein 

 Bijdragen van: Vekeer, Klassenouders, Jong Nederland, Jeu de Boules team WDM Bergeijk. 

 Vaste rubrieken: Wat staat er te gebeuren, vooruitblik, verjaardagen, welkom. 

 

Van de directie 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De vakantie komt steeds wat dichterbij, gelukkig kunnen we ook vaker van mooi weer genieten.  

In deze periode staan er veel verschillende activiteiten op het programma. Zo hebben we afgelopen 

maandag genoten van een heerlijke schoolreis naar Toverland.  

Volgende week vindt het schoolkamp voor groep 8 plaats. We hebben er al veel zin in. Het 

programma ziet er super uit en het zal een onvergelijke week worden voor de kinderen. Heel veel 

plezier allemaal! 

Daarnaast zullen de CITO-toetsen in deze periode afgenomen gaan worden en we leren natuurlijk 

nog een heleboel in de klas.  

 

Op dit moment zijn we al bezig met de organisatie voor het komende schooljaar. Een van deze zaken 

is de groepsverdeling en de bezetting van deze groepen. De groepsverdeling is na overleg met de MR 

(medezeggenschapsraad) vastgesteld en zal komend schooljaar als volgt zijn; unit 1/2/3, unit 4/5 en 

2 groepen in unit 6/7/8. Zodra de leerkrachten bij de groepen definitief bekend zijn, zullen we 

deze ook communiceren. 

   

Helaas vindt ‘hangjeugd’ het schoolplein een ideale plek. Met name in de avonduren en weekenden 

zijn er met regelmaat ‘anderen’ op ons schoolplein. Vanuit school is er contact met de politie 

omtrent de vernielingen en rommel die zij achterlaten op school. De politie geeft daarbij aan dat 

meldingen vanuit de buurt, op het moment dat er hangjeugd op het schoolplein is, noodzakelijk zijn 

om de frequentie van controle omhoog te laten gaan. We willen u nadrukkelijk vragen contact op te 

nemen met de politie als u ‘vreemden’  op ons schoolplein ziet in de avonduren of weekenden.  

 

Op zondag 19 juni is het vaderdag; alle papa’s wensen wij een hele fijne dag! 

 

juf Nicol 
 

Email adres Loo-pend Vuurtje – website 
Heeft u iets te melden voor het Loo-pend Vuurtje, dan graag mailen naar: 

lopendvuurtjebernardus@skozok.nl (let op “lopend” met één o). 

Uiterlijk aanleveren op woensdag vóór 9.00 uur. 

Wilt u een wijziging doorgeven van een e-mailadres dan vragen wij u om ook de voor- en achternaam 

van uw kind daarbij te vermelden. 

Bezoek website school: www.skozok.nl -> scholensites -> regio Bergeijk -> St. Bernardus. 

mailto:infostbernardus@skozok.nl
http://www.stbernardus.nl/
mailto:lopendvuurtjebernardus@skozok.nl
http://www.skozok.nl/


 

Wat staat er allemaal te gebeuren?  

Di. 14 juni t/m vrij. 17 juni   Kamp groep 8 

Zondag 19 juni     Vaderdag 

Woensdag 22 juni      Trapvaardigheid (iedereen met de fiets) 

Donderdag 23 juni    ATD-les groep 8 (Alcohol) 

Vrijdag 24 juni Verwachten we het volgend Loo-pend Vuurtje  

 

Vooruitblik 
Donderdag 30 juni ATD-les groep 8 (Tabak) 

Maandag 4 juli     Studiedag: vrij! 

Donderdag 7 juli    ATD-les groep 8 (Drugs) 

Vrijdag 8 juli     Rapporten mee naar huis 

Zaterdag 9 juli     Dankviering kerk ’t Loo 19.00 uur 

Maandag 18 juli    Ouderbedankmiddag vanaf 14.15 uur Gemeenschapshuis Terlo 

Maandag 18 juli    Musical groep 8 voor alle belangstellenden 19.30 uur 

Dinsdag 19 juli     Musical groep 8 voor kinderen van school  

Dinsdag 19 juli     Musical groep 8 voor genodigden 19.30 uur 

Donderdag 21 juli    Stoeltje passen 

Vrijdag 22 juli     Calamiteitendag: vrij (indien calamiteitendag niet  

voor 22 juli is ingezet)     

 

Hieper de piep voor de jarigen 

Onder dit hoofdstukje zullen we in ieder Loo-pend Vuurtje een overzicht geven van de jarigen op 

onze school. We willen ze hiermee extra in het zonnetje zetten en met een kaartje maken we er een 

echt feest van. 

 

 

13 juni  Elmi Kuijken  groep 5  

20 juni  Lieke Potvin  groep 4 

22 juni  Len Loos  groep 5 

 

 
 

 
Rectificatie  

Linde Houbraken blijft tot aan de grote vakantie op de peuterspeelzaal. 

Zij maakt haar start in groep 1 in het nieuwe schooljaar. 

 

 

Verkeer; trapvaardigeheid en verkeersouders gezocht 
Op 22 juni a.s. vindt de volgende verkeeractiviteit; trapvaardigheid plaats. We verwachten 

deze dag alle kinderen met de fiets op school. Het is de bedoeling dat de kinderen een 

parcours fietsen. Tijdens dit parcours zullen zij met verschillende bijzondere situaties te 

maken krijgen.   
 
We vinden allemaal de veiligheid van onze kinderen enorm belangrijk, zo ook de veiligheid in 

het verkeer. Om goed handen en voeten te kunnen geven aan de verschillende verkeersactiviteiten 

zijn wij op zoek naar ouders die in de verkeerswerkgroep willen deelnemen. Hebt u interesse, dan 

kunt u die kenbaar maken bij het team of bij de verkeerswerkgroep.  

   
 

 



 

Klassenouders gezocht  
Voor schooljaar 2016/2017 zijn we op zoek naar klassenouders. 

De groepsindeling zal gelijk zijn aan afgelopen jaar, de units zijn als volgt: 

Unit 1/2/3, unit 4/5 en unit 6/7/8. 

Klassenouder mag je alleen zijn, maar ook met iemand anders samen. 

Voor groep 8 zijn we op zoek naar een eigen klassenouder(s), omdat er in 

deze groep veel activiteiten worden georganiseerd.  

  

Wat wordt er verwacht van een klassenouder:  

 Je zamelt het geld in wat je van alle ouders krijgt voor presentjes 

 Je verzamelt de informatie van ouders voor ouders 

 Je verzorgt het presentje voor de verjaardagen van de leerkrachten 

 Je verzorgt het eindejaarscadeau 

 Je regelt het vervoer en helpende handen bij activiteiten 

  

Denk je dat je het leuk vindt om deze taak komend school jaar uit te voeren, 

mail dan naar Patricia Bloks: hetloosvolk@gmail.com 

 

Van Jong-Nederland 
Beste mensen van ‘t Loo, 

 

Net als vorig jaar willen wij, de leden van Jong-Nederland ’t Loo, samen met 

de leiding, bij u langs komen om lege flessen en e.v.t. lege kratjes op te 

halen. 

 

De kinderen hebben vorig jaar heel hard gewerkt om zoveel mogelijk euro’s bij elkaar te sparen. 

Daarom willen we nog een keer vragen of u ons wilt steunen. Alle kinderen van ‘t Loo profiteren hier 

op een of andere manier van, hetzij als lid van Jong-Nederland of bij buurtverenigingen en de 

Zeskamp van Samenloop in de vakantie. 

Op donderdag 16 juni komen wij bij u langs tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 

Als u niet thuis bent kunt u ook tijdens clubavonden op dinsdag en donderdag, tussen 18.00 uur en 

20.00 uur, uw lege flessen inleveren. 

Hopelijk draagt u ons een warm hart toe en spaart u nu al uw lege flessen op en doneert u deze voor 

onze club. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, 

Namens alle kinderen van Jong-Nederland en Leiding 

 

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=7FDpDqkc5EWqrwuV-3PSs0HodULnlNMIgYkK_pNy_QL6ZzDaHykEFA2PG578qkBl1BD5MyqUlaM.&URL=mailto%3ahetloosvolk%40gmail.com


Van Jeu de Boules team WDM Bergeijk 


