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INFORMATIE VOORTGEZET ONDERWIJS

KERSTVIERING

In het ouderportaal is in de digitale boekenkast een
map ‘Informatie voortgezet onderwijs’ aangemaakt.
Gedurende het jaar wordt hier informatie over het
voortgezet onderwijs ingezet. Denk hierbij aan
overzicht van de open dagen en informatie vanuit
de scholen.

Dit jaar vieren we Kerst op donderdagavond 19
december van 17:30 tot 19:30 uur. Aangezien dit
gezien wordt als schooltijd uren, zijn de kinderen
donderdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij en
verwachten we ze allemaal weer terug op school
om 17:30 uur. We hopen u hiermee op tijd te
hebben geïnformeerd over de aangepaste
schooltijden op die dag. Mocht u gebruik willen
maken van opvangmogelijkheden, kunt u contact
opnemen met Kober Kinderopvang.
Hoe de avond verder ingevuld wordt, hoort u nog
van ons. De werkgroep Kerst is een sfeervolle
viering in elkaar aan het zetten.

BODEM TERREIN REUZELAAR
Begin dit jaar hebben we u op de hoogte gebracht
van de verontreiniging op het voormalig
schoolterrein aan de Reuzelaar.
De gemeente heeft contact gezocht met de GGD
over de verontreiniging en gevraagd een onderzoek
uit te voeren naar de eventuele gezondheidsrisico’s.
Vorige week is de definitieve conclusie van de GGD
over de verontreiniging op het Reuzelaar terrein
besproken in het college.
De GGD heeft een berekening gedaan naar de
risico’s van de aangetroffen afzonderlijke stoffen.
Ook heeft de GGD onderzoek gedaan naar de
combinatie van de aangetroffen stoffen. In beide
doorrekeningen is uitgegaan van de hoogste
aangetroffen concentratie.
Uit beide berekeningen is gebleken dat bij
levenslange blootstelling aan de stoffen er geen
sprake is van gezondheidsrisico’s.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdagochtend 7 november komt de
schoolfotograaf opnieuw foto’s maken. Middels het
ouderportaal heeft u aan kunnen geven of u hiervan
gebruik wilt maken. Dus ook al is de herfst
begonnen, ze mogen die ochtend weer op hun
Paasbest naar school komen.

WEEK VAN RESPECT: 4 t/m 8 november
Dit jaar doet onze school mee met de landelijke
‘Week van Respect’. Er komen in verschillende
groepen gastsprekers vanuit diverse invalshoeken,
waaronder Vluchtelingenwerk Nederland,
ambulance en brandweerpersoneel. Ook verzorgt
de Heemkundekring Hoeven een presentatie in de
groepen 8 over ‘Hoeven 75 jaar bevrijd’. Het thema
dit jaar is ‘je eigen mening vormen'.

STAKEN
In de brief in de boekenkast, leest u meer over het
staken op woensdag 6 november 2019.

KINDERKARAVAAN
In alle tijden vertellen mensen elkaar verhalen over
hoe de wereld is ontstaan. Die verhalen zijn lang
geleden opgeschreven in de Bijbel en daarom
kunnen we nog steeds lezen en horen over
Sarah, over Jona en over leerlingen van Jezus op
weg naar Emmaus. Ben je benieuwd naar deze
verhalen? Kom dan op zondag 17 november
luisteren naar het eerste verhaal dat gaat over
Jezus en de kinderen. Je kunt het horen in de viering
om 09.30 uur in de kerk van St. Jan de Doper in
Hoeven. Met een goed verhaal trekt de
KinderKaravaan verder:
-zondag 8 december–11.00 uur Basiliek van de H.H.
Agatha en Barbara in Oudenbosch
-zondag 19 januari–09.30 uur kerk van de H.
Laurentius in Oud Gastel
-zondag 9 februari–09.30 uur kerk van St. Jan de
Doper in Hoeven
-zondag 22 maart–09.30 uur kerk van de H.
Laurentius in Oud Gastel
-zondag 19 april–11.00 uur Basiliek van de H.H.
Agatha en Barbara in Oudenbosch. Het is altijd fijn
als er kinderen zijn die willen meedoen in de viering,
om een gebedje voor te lezen of om te helpen bij
het klaarmaken van het altaar. Doe je mee? Stuur
dan een berichtje naar info@bernardusparochie.nl.

