Weekbrief 31 augustus t/m 7 september 2018

Bernardusschool
Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude
www.rkbenardusschool.nl T: 071 – 54 21 600

Welkom
Na een heerlijke zomervakantie is het nieuwe schooljaar
weer begonnen. Zo’n eerste dag is altijd spannend; een
nieuw lokaal, een nieuwe leerkracht en in een aantal klassen
ook nieuwe klasgenoten.
Een speciaal welkom aan onze nieuwe collega; Valerie
Kipuw (onderwijsassistent). Zij zal per 15 september de
kleutergroepen in de ochtend ondersteunen.
Voor de zomervakantie heeft u van ons de jaarplanning
voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Deze jaarplanning
kunt u ook terug vinden op de website (onder de link
‘ouders’).
Wij wensen u en de kinderen een heel fijn schooljaar!

Ouderkindgesprekken
Vanaf maandag 3 september worden de
ouderkindgesprekken ingepland. Deze gesprekken vinden
plaats van 3 t/m 14 september 2018. Hierover heeft u
afgelopen dinsdag een mail ontvangen.
Het is de bedoeling dat u samen met uw zoon/dochter
(vanaf groep 2) in gesprek gaat met de leerkracht.
Wij vragen u voorafgaand aan dit gesprek thuis het
gespreksformulier samen met uw zoon/dochter in te vullen
(zie bijlage). U neemt het formulier mee naar school als
leidraad voor het gesprek. Tijdens het gesprek lichten jullie
het gespreksformulier toe. Tijdens de afronding van het
gesprek zal de leerkracht het gesprek samenvatten en
afspraken maken over het vervolg.

Agenda

3-9-2018
Start ouderkindgesprekken
t/m 14 september 2017

20-9-2018
Informatieavond

24-9-2018
Ouderraad

25-9-2018
MR vergadering

1-10-2018
Minikoraal groep 7 en 8

http://twitter.com/rkbernardus
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In november worden er facultatieve tien-minuten
gesprekken gepland. In februari en juni volgen de rapporten
en de tien-minutengesprekken over de schoolresultaten.
Wanneer er vanuit u of de leerkracht tussentijds behoefte is
aan een gesprek behoort dit natuurlijk ook tot de
mogelijkheden.
U kunt zich inschrijven voor de ouderkindlgesprekken op het
rooster wat opgesteld is door de leerkracht. Dit rooster vindt
u op het whiteboard bij ieder lokaal.
Naast het invullen van het gespreksformulier, vragen wij u
ook om het formulier met de leerlinggegevens in te vullen.
Deze kunt u ook aan de leerkracht geven tijdens het
ouderkindgesprek.
Beide documenten vindt u in de bijlage.

Gevonden voorwerpen
De bak ‘gevonden voorwerpen’ zat vol. Alle kinderen zijn
maandag langs de spullen gelopen om te kijken of er nog
iets van hen bij zat. Dinsdagmiddag hebben wij deze spullen
aan een goed doel geschonken.

Onze jarigen
05-08 Jonas Hoogervorst 1/2b
06-08 Cas van Ruiten
8
09-08 Thom van den Berg
6
14-08 Yuri Slobodyan
3
16-08 Jade van Luttervelt
4
20-08 Siem Prins
1/2a
21-08 Desteny Schouten
4
23-08 Toby Halewijn
5
28-08 Teun de Groot
3
29-08 Alex de Winter
5
29-08 Charlene de Rooij
7
30-08 Nora Dalmolen
4
01-09 Noah Brezet
01-09 Giovanni Gulan

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Mocht u in de toekomst spullen kwijt zijn, kijk dan gerust in de
bak ‘gevonden voorwerpen’. Deze zijn te vinden in het
leerplein en in de hal van de kleuters.

Staking 12 september 2018
Op woensdag 12 september gaan de leerkrachten (met
een groot deel van ons team) opnieuw staken. De
Bernardusschool zal die dag gesloten zijn.
We hebben in 2017 al een prikactie (27 juni) en twee
stakingsdagen (5 oktober en 12 december) achter de rug.
Vervolgens is er een estafettestaking ingezet waarbij alle
provincies na elkaar een dag staken. Op woensdag 12
september zijn de provincies Zuid-Holland en Zeeland aan
de beurt. Het PO-front, waarin werknemers en
werkgeversorganisaties verenigd zijn, blijft druk uitoefenen
op de politiek in het belang van het onderwijs.
Gelukkig is er sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er
is structureel 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
werkdrukvermindering. Er is een onderhandelaarsakkoord
voor een nieuwe – kortdurende – CAO waarin een begin
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wordt gemaakt met het optrekken van lerarensalarissen in
de richting van het salarisniveau van het voortgezet
onderwijs. Het door de overheid beschikbaar gestelde
bedrag van 270 miljoen euro is echter niet voldoende. De
lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te ver achter
ten opzichte van het voortgezet onderwijs, waardoor het
vak niet aantrekkelijk genoeg is voor nieuwe mensen.
In de nabije toekomst wordt een serieus lerarentekort
verwacht met alle gevolgen van dien. Er zijn nu al scholen
die hun personeelsformatie niet rond kunnen krijgen. We
gaan een schooljaar in zónder invallerspool, er zijn gewoon
nauwelijks meer invallers. Dat betekent dat bij ziekte van
leerkrachten, groepen moeten worden opgedeeld of zelfs
naar huis gestuurd. Voor onze school kan het betekenen dat
de maatregelen die we hebben bedacht om de werkdruk
te verminderen (zoals de gymlessen van meester Tim of de
zorgochtenden) vervallen, omdat er nu eenmaal iemand
voor de klas moet. En daarmee wordt de werkdruk dan
eigenlijk juist weer verhoogd.

Schoolmelk
Met een Schoolmelkabonnement krijgen kinderen
verse, koele melk op school.
Een groot deel van de dag
brengen kinderen op school door.
Met een abonnement op
Schoolmelk krijgt jouw kind op
elke gewenste dag een pakje
verse, koude melk in de
schoolpauze. U sluit een
abonnement af, schoolmelk
levert de melk tot in de koelkast
en de school deelt de melk uit
aan uw kind.
Ook op de Bernardusschool is dit
mogelijk. Aanmelden kan via
https://iedereenfitopschool.nl/nl/si
gnregistration/signin/

Dat laatste is voor ons de reden dat we er voor kiezen om
nogmaals een duidelijk signaal af te geven. We maken ons
zorgen over ons vak, niet over ons éigen salaris.
Staken is een middel waar we niet graag naar grijpen. Nu
stoppen met actievoeren betekent echter dat door een
tekort aan leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs
achteruit zal gaan. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat u
geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze actiedag.
Dat betreuren wij, maar vragen begrip voor het feit dat dit
middel voor ons op dit moment de beste manier is onze
zorgen over het onderwijs aan huidige en toekomstige
leerlingen onder de aandacht te brengen.

Informatieavond
Op donderdagavond 20 september staat de
informatieavond gepland. Noteert u deze datum ook alvast
in uw agenda? In de komende weekbrieven ontvangt u hier
meer informatie over.

Identiteit
Het nieuwe thema staat in het teken voor ‘respect voor de
wereld om je heen’. Dit project is verdeeld in twee delen: de
eerste lessen gaan over de Schepping. Het Bijbelverhaal is
een geloofsverhaal waarbij de relatie tussen God en de
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wereld, God en de mens wordt uitgelegd in dichtvorm, een
soort lied dus. Het is géén wetenschappelijke verklaring voor
het ontstaan van de wereld. De wetenschap verklaart hoe
de natuur is ontstaan, het geloof geeft de reden waarom:
God houdt van de mens en geeft ons de zorg voor de
wereld om ons heen. Het gaat er dus niet om of het ‘echt is
gebeurd’ – en wat is ‘echt’?!
De verdere lessen gaan over het verhaal van sint Franciscus.
Zijn feestdag wordt gevierd op 4 oktober. Franciscus hield
van de natuur, daarom wordt Werelddierendag op die dag
gevierd.

Kennismakingslessen hockey
Wil je weten of hockey iets voor
jou is? In september hebben we
kennismakingslessen bij Mixed
Hockey Club Zoetermeer.
We hebben leuke oefeningen,
wedstrijdjes en enthousiaste
trainers. Ben je tussen de 4 en 13
jaar? Dan ben je welkom!

Oude kleding

De data zijn:
16, 23 en 30 september voor 6-13
jarigen
23 en 30 september voor 4-5
jarigen

De kleutergroepen zijn op zoek naar kleding (broeken,
onderbroeken, sokken) voor leerlingen die een ongelukje
hebben gehad. Heeft u thuis nog iets liggen? Lever dit gerust
af bij één van de kleuterleerkrachten.

Een vriendje of vriendinnetje
meenemen? Gezellig! Er zijn
hockeysticks voor iedereen. Meld
je/jullie wel op tijd aan want
vol=vol.

Nieuws uit de kleutergroepen

Inschrijven kan via
www.kennismakingscursus.nl

We zijn goed van start gegaan en hebben zin om aan het
1e thema te beginnen. We willen vooral erg graag een
winkel maken in onze school. We hebben al materialen
gekregen om dit te kunnen doen. Zoals u weet staat er op
dinsdag 4 september een uitje naar de MCD gepland. We
hebben hier nog niet voldoende begeleiding voor. Kunt u
een uurtje met ons mee? We hebben u nodig om veilig bij
de MCD aan te komen en om daar een oogje in het zeil te
houden.
Graag spreken wij u tijdens de ouder-kindgesprekken. U kunt
zich hiervoor inschrijven op de lijst op ons whiteboard. We
willen graag dat de kinderen van groep 2 bij het gesprek
aanwezig zijn. Kinderen van groep 1 hoeven niet aan te
sluiten.

Groep 3
Wat een leuke eerste week hebben we gehad met de 23
kids van groep 3! Leuk om te zien dat de kinderen al een
tijdje samen een groep vormen, met dank aan juf Susan en
juf Marja. Verder hebben we er een nieuwe leerling
bijgekregen. Chris, heel veel plezier op de Bernardusschool.
We leerden deze week de woordjes ik-maan-roos en de
letters i-m-r. We leerden dat de m en de r medeklinkers zijn.
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Het is nu al mogelijk om boekjes te gaan lezen. Er zijn al
boekjes voor beginnende lezers in bieb en boekhandel te
krijgen. We raden u aan om te proberen om elke dag thuis
een vast leesmoment in te plannen. Het hoeft maar 5 of 10
minuten te duren... Je leert pas echt goed lezen door
'leeskilometers' te maken, dus oefenen oefenen oefenen
maar. Natuurlijk doen we dat op school ook. Als je een vast
leesmomentje plant (bv elke dag na het eten) wordt het ook
een vanzelfsprekendheid. Elke dag even oefenen levert
meer op dat één keer in de week een half uur.
Verder leerden we de schrijfletters m en r en zijn we met
rekenen druk bezig rekenen met geld. We hebben het
gehad over de munten van 1 euro en van 2 euro. Een munt
van 3 euro bestaat niet. Hoe kan je dan toch iets kopen van
3 euro? En van 5? En van 9?

Groep 4
Wat een geweldige start hebben wij gemaakt, de kinderen
verdienen heel snel complimenten. Nog even en dan is de
ladder al vol. Dan gaan we iets leuks doen op de
vrijdagmiddag. Dat zal vrijdag 7 september zijn. U hoort nog
wat we gaan doen.
Gelukkig deden de tablets het vandaag weer. De eerste 3
dagen waren er (landelijk) wat problemen.
Denkt u nog aan de intekenlijst voor de ouder-kind
gesprekken? Nog niet alle ouders hebben ingeschreven.

Groep 5
Na een gezellige weekendkring met allemaal enthousiaste
vakantieverhalen zijn we begonnen aan een nieuw
schooljaar. We hebben naast de gewone vakken veel
kennismakingsspelletjes gedaan om zo weer een beetje aan
elkaar en de nieuwe juffen te wennen in de groep na de
vakantie. Ook worden er flink wat complimenten behaald.
Deze kunnen de kinderen op allerlei manieren verdienen,
zoals op tijd klaar zitten, elkaar helpen, netjes werken etc.
Kortom door kanjergedrag te laten zien. En wat gaat het
goed! De complimentenladder raakt al aardig vol.
Volgende week starten de ouderkindgesprekken. Op het
raam naast de deur kunt u inschrijven. We hopen iedereen
een keertje te zien!
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Groep 6
We hebben een leuke en goede eerste week achter de rug
in groep 6. Aan de verhalen te horen heeft iedereen een
leuke, maar vooral relaxte vakantie gehad. Fijn!
We hebben deze week veel kanjerspelletjes gedaan en
samenwerkvormen om daarmee goed van start te kunnen
gaan dit schooljaar. De kinderen hebben geleerd hoe ze
door kunnen vragen in een gesprek om meer te weten te
komen, maar ook hoe ze elkaar kunnen helpen met
bijvoorbeeld de tafels zonder het antwoord voor te zeggen.
Ook hebben we met elkaar besproken welke afspraken bij
belangrijk vinden om ons aan te houden dit schooljaar.
Om alvast een beetje te wennen aan het huiswerk krijgen de
kinderen 1 werkblad mee naar huis. Zij hebben een week de
tijd om dit te maken. Donderdag 6 september moet hij weer
op school zijn (eerder mag natuurlijk ook) en dan kijken wij
het blad ook gelijk na. De kinderen krijgen deze week een
taalblad mee naar huis. Op Maxclass wordt een mapje
aangemaakt met huiswerk. Mocht het blad kwijtraken, kan
hij altijd thuis nog geprint worden.
Volgende week starten de ouderkindgesprekken. De lijsten
hangen naast de deur van het lokaal.

Groep 7
Met veel plezier en enthousiasme zijn we deze week gestart
in groep 7. Het is altijd weer even wennen na zoveel heerlijke
weken vakantie, maar dat is prima gelukt. Helaas liet
Snappet ons deze week in de steek, waardoor niet alle
lessen verliepen zoals gepland, maar dat komt vast
komende week helemaal goed. De kinderen hebben van
ons een agenda gekregen, die ze elke dag mee naar
school en naar huis moeten nemen. Helpt u ze een beetje
herinneren? Op maandagochtend begint groep 7 direct om
8.30 uur met gym. De kinderen mogen dan ook direct naar
de gymzaal gaan en hoeven niet eerst naar de klas te
komen.
Vandaag zijn we direct al een dagje op pad naar Hilversum
voor de opname van de Mees Kees Kwis. We mogen nog
niet te veel verklappen, maar het belooft heel leuk te
worden. Zodra we meer weten over de uitzenddatum, horen
jullie dat van ons.
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Op dinsdag 11 september wordt juf Annemieke geopereerd
aan haar voet. Ze kan dan even niet naar school komen.
Gelukkig kan juf Bouwiene vervangen, maar niet altijd op
maandag en dinsdag. Daarom zullen we een beetje
schuiven met de dagen en zal juf Anneke 2 maandagen
lesgeven. Hopelijk is juf Annemieke (letterlijk) weer snel op de
been.

Groep 8
We zijn het jaar weer begonnen. We zijn gestart met het
nieuwe thema van DaVinci: De Maori. We gaan van alles
leren rondom de bewoners van het huidige Nieuw Zeeland.
We willen graag onze thematafel vullen met van alles wat te
maken heeft met de Maori of Nieuw Zeeland. Heeft u
materiaal dat geschikt is om een aantal weken op school te
blijven voor op de thematafel? Dan willen wij dat graag
gebruiken om de Maori en Nieuw Zeeland de klas in te
halen.
Het is heel leuk om dit jaar voor het eerst in groep 8 met de
tablets en Snappet te werken. De eerste week hebben we
helaas wat (landelijke) storingen gehad, maar nu lijkt alles
weer goed te werken.
Verder is het heel gezellig in de klas en wordt al gelijk hard
gewerkt. Ook hebben we de tijd genomen om elkaar wat
beter te leren kennen. Vanaf maandag 3 september zijn de
eerste ouderkindgesprekken om een goed beeld te krijgen
naar de talenten, valkuilen en behoeftes van onze
leerlingen. U kunt zich inschrijven op het blad dat aan het
whiteboard voor de klas hangt.
Het huiswerk start volgende week.
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