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Sponsorloop 

Op maandag 4 november om 14.15 uur maken we het eindbedrag van de sponsorloop voor een 

groen schoolplein bekend. We doen dit op het leerplein. Alle belangstellenden zijn van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Motorische Remedial Teaching 

Op dinsdag 19 november verzorgt onze gymleerkracht Robin van Noort een presentatie over 

Motorische Remedial Teaching. Tijdens de presentatie wordt toegelicht wat MRT is, wat het 

bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, en wat de voordelen zijn op latere leeftijd.  

Aangezien het een open presentatie is voor groepsleerkrachten en ouders kan en mag iedereen 

die wilt aansluiten, erbij zijn. De presentatie start om 16.00 uur en duurt ongeveer een half uur. 

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. 

 
Sinterklaas 

Lieve kindjes het is weer bijna zover: Sinterklaas en zijn pieten 

komen weer! De intocht in Bosschenhoofd zal zijn op zondag 17 

November om 13:30 uur op Breda International Airport. Komen 

jullie hem met z’n allen verwelkomen? Volgende week wordt er een 

kleurplaat uitgedeeld om thuis te kleuren. Deze kun je dan 

meenemen om aan Sinterklaas of een van zijn Pieten te geven. Op 

donderdag 5 december komt de Sint met zijn Pieten op ’t Bossche 

Hart. 

 

Kerstviering 

Vlak na de Sint is het al weer Kerst. Dit jaar houden we een Kerstmarkt op donderdag 19 

december. De kinderen zijn op deze dag om 12.00 uur uit, zodat we op school alle 

voorbereidingen kunnen treffen. Om 17.00 uur krijgen de kinderen op school een kerstdiner. 

Van 18.00 uur tot 19.30 uur is de kerstmarkt. Op vrijdag begint de kerstvakantie om 12.00 uur. 
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GGD screening 

De GGD komt voor een screening op woensdag 13 november. Ouders van de betreffende 

kinderen worden met een brief op de hoogte gesteld door de GGD.  

 

Infoavond VO 

Op maandag 18 november wordt er een infoavond gehouden voor de ouders van groep 8 over 

het traject naar het schooladvies, de keuze van een vervolgschool en de overgang naar het 

Voortgezet Onderwijs. 

 

Skateclinic 

Ook dit jaar is er weer een skateclinic voor de groepen 3 t/m 8. Dit jaar op twee verschillende 

dagen: Op maandag 18 november voor de kinderen van groep 4 (vlinders én eekhoorns) en 

groep 8. Op maandag 25 november voor de kinderen van groep 3 (vlinders én eekhoorns), 

groep 5/6 en groep 6/7. 

 

Kinderkaravaan 

In alle tijden vertellen mensen elkaar verhalen over hoe de wereld is ontstaan, over volken en 

koningen, over mannen en vrouwen die namens God spreken, en niet in de laatste plaats over 

God zelf en zijn Zoon Jezus. 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. 

 

 

 



 

 


