Weekbrief 16 t/m 23 november 2018

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

Derde kleutergroep
Na de kerstvakantie starten wij met een derde kleutergroep.
De ouders van de kleutergroepen hebben daar deze week
meer informatie over ontvangen.
In één van de kleutergroepen start Nathalie van Rijn. Zij is
een nieuw gezicht op de Bernardusschool. Welkom Nathalie!

Agenda

20-11-2018
20.00 uur MR vergadering

23-11-2018
Klassentheater groep 1/2a
en 1/2b

Schoolfruit
Twee weken geleden hebben alle leerlingen elke dag fruit
aangeboden gekregen vanuit schoolfruit.nl.
Afgelopen maandag is het initiatief vanuit de ouderraad in
hun vergadering geëvalueerd. Hierbij heeft de ouderraad
het team bevraagd.
Hieruit is naar voren gekomen dat er met het verspreiden en
(met name) het schillen van het fruit teveel onderwijstijd
verloren gaat. Wij hebben er daarom voor gekozen om ons
niet aan te melden bij schoolfruit.nl

5-12-2018
Sinterklaasviering

11-12-2018
Adviesgesprekken groep 8

13-12-2018

Versieren van de school voor de aankomst van
Sinterklaas.
Ook dit jaar gaan we de school weer helemaal in Sinterklaas
sfeer brengen. Wij kunnen uw hulp hierbij gebruiken. Op
woensdagavond 21 november vanaf 19.30 uur willen wij de
school gaan versieren.

Adviesgesprekken groep 8

http://twitter.com/rkbernardus

Als u ons daarbij wilt helpen, kunt dit aangeven door uw
naam op de intekenlijst bij de kleuteringang of bij de
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hoofdingang van school te schrijven. U kunt zich ook
aanmelden via MaxClass.
Wij hopen op een grote opkomst immers: “Vele handen
maken licht werk!” Hopelijk zien wij u op woensdagavond 21
november.

Nieuws vanuit de GMR

Onze jarigen
19-11Sanne Tacko
20-11 Eline Jonges
21-11 Robbie Soeters

1/2b
1/2b
1/2b

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Er is per direct één vacature voor de oudergeleding van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
SCOL. Meld je uiterlijk aan op 15 december 2018!
Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting
Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt geleid door een
College van Bestuur (CvB). De GMR controleert en adviseert
het CvB over school-overstijgende zaken en heeft op een
aantal onderwerpen instemming op het beleid.
Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden
besproken in de MR van deze school. Onderwerpen die de
GMR jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de
personeelsformatie, scholingsplannen voor leerkrachten, het
centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan.
Ook neemt de GMR regelmatig zelf initiatief om
onderwerpen op de agenda te zetten.
In de GMR kun je invloed uitoefenen op het beleid van
SCOL. Je krijgt meer inzicht in processen die zich afspelen
boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote
invloed zijn op de dagelijkse praktijk van leerling en
leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel het
functioneren van SCOL en haar medewerkers te
optimaliseren.
Goed om te weten:
 De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
 De GMR bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
 De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de
avonduren.
 Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er
verkiezingen gehouden worden.
Maak je belangstelling uiterlijk 15 december 2018 bekend bij
de voorzitters van de GMR:
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Jeroen Snijders, jeroen.snijders@mjwb.nl (oudergeleding,
voorzitter),
Monique Jongman, m.jongman@daltondeleeuwerik.nl
(personeelsgeleding, vicevoorzitter) of
Angela van Es, aves@josephschool.nl ( personeelsgeleding,
secretaris). Ook kun je bij hen terecht voor vragen / meer
informatie. We hopen je bij een volgende GMR vergadering
te kunnen verwelkomen! Met vriendelijke groeten, namens
de GMR.

Groep 3
Wat geweldig dat we zoveel hulp hadden bij het herfstpad!
De kinderen hebben genoten. Heel erg bedankt, lieve groep
3- ouders/opa’s/oma’s.
We zijn bezig geweest met het praten over een presentatie.
Wat moet je doen als je een presentatie houdt? Zo hebben
we het gehad over duidelijk praten (met je presenteerstem),
dingen goed laten zien aan de klas, zorgen dat je het
publiek aankijkt. In tweetallen hielden alle kinderen deze
week een presentatie over een dier. Komende week gaan
we op bezoek in de kleutergroepen om daar de
presentaties nog eens te doen.

Groep 4
De kinderen hebben allemaal een dier gekozen om een
muurkrant van te maken. We hebben onderzoek vragen
bedacht, en gaan nu in duo’s of met z’n drieën op
onderzoek uit. Als het klaar is, nodigen wij groep 3 uit om te
komen luisteren. Op 6 december gaan we de thema
werkstukken uit kiezen.

Groep 5
Wat fijn dat zoveel kinderen de tafels hebben geoefend in
de vakantie. We merken echt dat dit geholpen heeft. We
konden nu veel stickers op de tafelkaart geven, dus ga zo
door met oefenen!
De taaltoets is afgelopen week goed gemaakt. Toevallig
kwamen een paar uitdrukkingen die we in het afgelopen
thema geleerd hebben (bijv. “je oren spitsen” en “je
wenkbrauwen optrekken”) ook nog eens voor in het

Stichting WOUW
Op zondag 18 november 2018
organiseert WOUW weer een
kindervoorstelling, geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Beschrijving van deze
voorstelling:
Hilbert Geerling speelt
Beestenboel
In de dierentuin gebeurt nooit
iets? Vergeet het maar! Hilbert
heeft namelijk een dierentuin
en… Nou ja, hij heeft er nog
niet echt eentje, hij WIL heel
graag een dierentuin. Alleen
heeft hij nog geen dieren.
Maar dat is voor Hilbert geen
probleem. Hij kan je namelijk
het ene na het andere
dierenverhaal vertellen. Van
olifantenstront tot een zebra
die liever stippen wil. En
iedereen weet dat verhalen
soms net echt kunnen zijn. En
als onze fantasie dan op hol
slaat….. ontsnapt er misschien
wel een Tijger.
Een goochelshow vol humor
en dierenverhalen voor
iedereen.
De voorstelling duurt ongeveer
50 minuten. Deze voorstelling is
te zien in het Ons Huis gebouw,
Kosterspad 3 in Zoeterwoude.
Het begint om 15 uur en de
entree is 4 euro per persoon. Er
is geen voorverkoop, kaartjes
kan je gewoon aan de deur
kopen vanaf 14:30
Kijk voor meer informatie en de
agenda
op www.wouwzoeterwoude.nl
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leesboek waaruit de juf elke dag voorleest. In het volgende
thema zullen we o.a. woorden leren die te maken hebben
met “feest en vermaak” en “reizen”. Ook zullen we oefenen
met “de trappen van vergelijking” en “leestekens”.
Afgelopen week zijn de kinderen bij DaVinci in tweetallen of
alleen begonnen aan het maken van een muurkrant. De
kinderen hebben een dier gekozen en moeten hierover een
aantal vragen beantwoorden. Er wordt informatie gezocht
op internet of in boeken. De antwoorden worden dmv
stukjes tekst, plaatjes en tekeningen gepresenteerd op een
groot vel papier (muurkrant). We gaan hier een paar weken
aan werken en zijn erg benieuwd naar de resultaten!

Groep 6
Wat zijn er al veel spullen naar school gekomen voor de
DaVinci tentoonstelling. En wat hebben de kinderen er
mooie verhalen bij te vertellen. Afgelopen vrijdag zijn er
tweetallen gemaakt voor de werkstukken waar de komende
tijd aan gewerkt gaat worden. Aanstaande vrijdag gaan we
beginnen met het verzamelen van informatie over het land
wat gekozen is voor het werkstuk.
Afgelopen woensdag hebben we in de klas lootjes
getrokken voor de surprises. Dat betekent dat er thuis door
de kinderen flink geknutseld kan worden. Natuurlijk mogen
ouders ook wel een beetje helpen hier en daar.

Sinterklaasintocht
Zoeterwoude Rijndijk
Dit jaar zal Sinterklaas op 24
november om 13.40 uur
Zoeterwoude Rijndijk
bezoeken.
Let wel op, de aankomstplaats
is anders dan de voorgaande
jaren. We verwachten
Sinterklaas bij de rotonde Hoge
Rijndijk- Oranjelaan. We
wachten hem achter de
dranghekken in de Oranjelaan
op. Vervolgens zal Sinterklaas
naar de Eendenkooi gaan.
In de Eendenkooi is het
mogelijk om met Sinterklaas op
de foto te gaan, met de
pieten te knutselen,
zingen/dansen of te gymen en
een verhaaltje te lezen met
opapiet.
Hopelijk tot dan!

Deze week zijn we begonnen met Topo, volgende week
dinsdag gaan we voor de eerste keer oefenen met het
maken van een Topo toets.
Deze woensdag hebben we met de klas ook een
theatervoorstelling gezien over de Maan. Dit project is
onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door
Kunstgebouw. Via Kijk|Kunst komen 55.000 Zuid-Hollandse
leerlingen in contact met professionele kunst.
Het is 16 juli 1969. Miljoenen mensen over de hele wereld zien
de lancering van de Apollo 11 op televisie. Na drie dagen
zet Neil Armstrong als eerste mens een voet op de maan. De
leerlingen zaten met hun neus bovenop dit spannende
reisavontuur in een tot theater omgebouwde vrachtwagen
van jeugdtheatergezelschap Unieke Zaken. Met
schaalmodellen, muziek, ooggetuigen en smeuïge
gebeurtenissen sprak de geschiedenis sterk tot de
verbeelding.
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Huiswerk: Werkwoordspelling

Groep 7
Zaterdagavond is de uitzending van de Mees Kees Kwis in
onze klas. Veel kinderen en ouders komen gezellig op school
kijken. Ook als je niet hebt aangemeld ben je natuurlijk
welkom. De school zal ongeveer 19.15 uur open zijn; de
uitzending is om 19.35.
Vandaag hebben verschillende kinderen een presentatie in
het Engels gehouden. Super knap dat deze kinderen zoveel
over een onderwerp kunnen vertellen in het Engels, en super
knap dat de andere kinderen het konden verstaan en zelf
vragen stellen in het Engels. De toets ‘Jobs” hebben we
verzet naar donderdag 22 november.
Deze week waren de gesprekken met kinderen en hun
ouders. Wat is het ontzettend leuk om te horen wat de
kinderen met ons willen bespreken en wat hebben ze een
goede voorstellen. We hebben er van genoten!

Oproep namens het oranje
comité
Het oranje
comité Zoeterwoude
Rijndijk zoekt dringend nieuwe
bestuursleden!
Het Oranje comité richt zich
historisch op de viering van
Koningsdag voor de bewoners
van ZoeterwoudeRijndijk. Daarnaast organiseert
Oranje comité jaarlijks de
Sinterklaasintocht, een bootreis
voor senioren en een
lampionnenoptocht.
Het zou toch zonde zijn als dit
niet meer zou plaatsvinden in
Zoeterwoude-Rijndijk.....

Huiswerk: rekenwerkblad 20 november, toets Engels 22
november en werkwoordspelling VT 1 op 23 november.

Groep 8
Op donderdag 22 nov willen we heel graag op bezoek
gaan bij een middelbare school. Het is de bedoeling dat er
een groep met auto’s naar Bona Boerhaavelaan (tijdelijk
aan de Vijf Meilaan) gaat en een groep op de fiets naar
Bona Burggravenlaan. We vertrekken dan om 08:30 en zijn
rond 12:00 uur weer terug op school. Wie kan ons helpen?

Lijkt het je leuk om in het
Oranjecomite deel te nemen,
neem dan contact op met
Chantal Boekkooi
(c_boekkooi@hotmail.com).

De Goedheiligman staat binnenkort weer bij ons op de
stoep. Daarom hebben wij vandaag (woensdag) de lootjes
getrokken voor de Sinterklaasviering op 5 december. Ook zit
er een begeleidend schrijven bij met de richtlijnen voor de
surprise. Een aantal leerlingen heeft wellicht wat
ondersteuning nodig vanuit thuis.
Verder ben ik blij om te vertellen dat Maud Kuipers bij ons in
de klas gaat terugkeren. Ze komt morgen voor het eerst
weer even wennen. We hopen dat ze snel haar draai gaat
vinden in de klas. Fijn dat je er weer bent, Maud!
Afgelopen week hebben de kinderen een VO-Gids
meegekregen naar huis. In deze Gids vindt u heel veel
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informatie over de VO-scholen in de regio. Zo staat er
bijvoorbeeld een overzicht wanneer de open dagen zijn. De
open dagen van de scholen kunnen op dezelfde dag
vallen. Met dit overzicht kunt u samen met uw kind een
schema maken wanneer u waar heen zult gaan. Ik heb een
aantal reserve exemplaren in de klas in geval van nood.
Huiswerk:
Maandag 19 nov: Werkwoordspelling tt/vt + tt/vt 2
Woensdag 21 nov: Nieuwsbegrip XL Vragen Andere
tekstsoort
Vrijdag 23 nov: Redactiesommen C Blad 6 óf
Redactiesommen 2 groep 8
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