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Sinterklaas

Agenda

23-11-2018

We vonden het wel een beetje vreemd dat we op het
Sinterklaasjournaal zagen dat kinderen Pietenplaatjes aan
het sparen waren en dat er op de Bernardusschool nog
geen Pietenplaatje te bekennen was. Gelukkig kwam juf
Sabine dinsdagochtend binnen met een paar hele dikke
enveloppen. Hè hè, nu kunnen wij ook Pietenplaatjes gaan
sparen. We weten alleen nog niet waaróm we ze eigenlijk
sparen.

Klassentheater groep 1/2a
en 1/2b

Fijn dat we woensdagavond heel wat helpende handen
hadden om de school te versieren. Bedankt, versierouders!

11-12-2018

5-12-2018
Sinterklaasviering

Adviesgesprekken groep 8

Lokaal groep 3
Nu het weer wat kouder wordt, zien de kinderen en de juffen
van groep 3 dat hun lokaal ’s morgens bij het binnenkomen
steeds meer gebruikt wordt als doorsteekroute van de
kleuters naar de rest van de school.
Het wordt daardoor wel een beetje onrustig. Daarom aan u
de vraag om met een boogje om groep 3 heen te lopen.

Nieuws uit de kleutergroepen

13-12-2018
Adviesgesprekken groep 8

20-12-2018
Kerstviering

Morgen is ons klassentheater. U bent welkom om vanaf 14.00
uur te komen kijken. Wij hebben er erg veel zin in!
We zijn al een beetje gestart met het volgende thema
“Sinterklaas” Vanaf vandaag volgen we het
Sinterklaasjournaal op de voet. Vanaf maandag kunnen de
kinderen kiezen uit verschillende Sinterklaasactiviteiten . Deze

http://twitter.com/rkbernardus
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zijn niet verplicht, maar wel leuk om te doen. We hopen dat
Sint en zijn Pieten ons een bezoekje komen brengen.

Groep 3
We leerden deze week de h van huis en de w van weg. Het
gaat zo langzamerhand steeds beter lukken om tempo te
maken met lezen en woorden in één keer te zeggen.
Hopelijk lukt het in alle Sintdrukte toch nog om de regelmaat
te houden in het oefenen met lezen. We hoorden ook al
zeggen dat kinderen een brief van Sinterklaas in hun schoen
gekregen hebben die ze zelf kunnen lezen. En zelf je
verlanglijstje maken lukt nu ook al een beetje nu we al heel
wat letters kunnen schrijven.

Onze jarigen
24-11 Pieter Sloos
25-11 Jurre van Galen
27-11 Eva van Gijlswijk
27-11 Brandon Stouten
28-11 Sanne Brezet

1/2b
1/2a
1/2b
1/2b
6

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Met rekenen zijn we bezig met geld. Hoe kan je 10 euro
maken op allerlei verschillende manieren? Op onze tafel
maakten we een winkeltje met spullen om te verkopen. De
kopers moesten tekenen hoe ze dat gedrag betalen. Ook
leuk om thuis eens te proberen met echt geld. We hebben
nu gewerkt met de briefjes van 5 en 10 en de munten van 2
en 1 euro. Muntjes met 20 en 50 cent gebruiken we nu nog
niet.
Heel blij waren de kinderen van groep 3 met de grote dikke
envelop met Pietenplaatjes! We weten eigenlijk niet hoeveel
plaatjes er zijn, nu hebben we er echt nog heel weinig. Dus
als Sinterklaas deze weekbrief misschien leest….

Groep 4
De kinderen zijn hard bezig aan hun dieren presentatie.
Volgende week gaan zij het presenteren aan groep 5 en
groep 3. Ouders zijn er nu nog niet bij. U wordt uitgenodigd
als zij hun themawerkstuk gaan presenteren. Dat doen we in
de weken na de Kerstvakantie.
De klas is inmiddels ook in Sinterklaassfeer. De kinderen ook.
De dag na pakjesavond mogen de kinderen speelgoed
meenemen om te laten zien. Einde van de dag kunnen zij er
dan even mee spelen.

Groep 5
We hebben ze! Ook wij hebben de “Pietenplaatjes” in de
klas ontvangen! Een luid gejuich klonk er nadat de envelop
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die juf Sabine had gebracht, werd opengemaakt. Alle
kinderen hebben twee pietenplaatjes gekregen en er mag
dus geruild worden. We kijken elke dag het
Sinterklaasjournaal waar ook de Pietenplaatjes te zien zijn.
We zijn nu alleen wel heel benieuwd wat er nou toch in die
grote kist van Sinterklaas zit...
Allemaal enthousiaste kinderen uit groep 4 en 5 waren
vorige week donderdag in de beide lokalen te vinden. Met
DaVinci hadden we een circuit klaargezet en alle kinderen
mochten twee opdrachten uitvoeren. Er werd o.a.
“Wereldtwister” gespeeld, schelpennamen op Internet
opgezocht en onderzocht welke spulletjes blijven drijven en
welke zinken. De kinderen waren zeer enthousiast en
betrokken met hun opdracht bezig. De leerkrachten hebben
echt genoten van deze betrokkenheid!
Bij rekenen hebben we geleerd wat symmetrie is. Met behulp
van spiegeltjes hebben de kinderen allerlei figuren en
vormen in spiegelbeeld nagemaakt. Bij godsdienst hebben
we het ontstaan van de aarde (gekeken door “de bril van
de gelovige”) getekend in zes kleine tekeningen waarbij we
konden zien dat je een plaatje in je hoofd maakt bij een
verhaal en dat ieder dat op zijn eigen manier doet.

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!

Groep 6
Deze week hebben met rekenen gewerkt aan het
omrekenen van liters naar milliliters. Hoeveel milliliter past er
in een koffiekopje en hoeveel koffie kopjes passen er dan in
een emmer.
Bij taal zijn we bezig geweest met woorden die te maken
hebben met beroepen en werk. Ook zijn de kinderen deze
week druk bezig om een spannend verhaal te maken en
deze ook voor te dragen in de klas.
Davinci leert ons steeds meer over het land China, de
Chinezen en waar zij in geloven. Volgende week gaan we
ons meer richten op de geschiedenis van China. Ook wordt
er gewerkt aan de werkstukken over een Aziatisch land.
Deze week hebben de kinderen vooral informatie verzameld
over het land van hun keuze.
Huiswerk: Dinsdag 27 november toets topo.
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Groep 7
We zijn deze week begonnen aan de Week van de
Mediamasters. Dit is een spel waarbij kinderen leren over
media-wijsheid. Ook voor volwassenen is het best leerzaam.
Er is ook een thuis-spel. De inlognaam en wachtwoord
hebben we op Maxclass gezet. Misschien een goed
moment om met de kinderen een gesprekje over het
gebruik van media te hebben.
Met de taalles ging het over het voordragen van gedichten.
Vandaag hebben de kinderen met veel plezier gedichten
aan elkaar voorgedragen. Vooral de boeken ‘Verdriet is drie
sokken”( Koos Meinderts) “ Kat in het bakkie, rijmen is een
makkie”(Hans Kuyper) en “Gruwelijke rijmen”( Roals Dalh)
waren favoriet.
Huiswerk: dinsdag 27 november cijferen, donderdag 29nov
Engels toets (voor wie het nog niet heeft gemaakt) en
vrijdag 30 november ww. Verleden tijd 2

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.....

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