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Sinterklaas en de PABO piet

Agenda

5-12-2018

Maandag ontvingen we een interessante brief: een
sollicitatie van de PABO-piet. Die was in het weekend langs
onze schoorsteen gekomen en had gezien dat wij
invalmeesters en invaljuffen zoeken.

Sinterklaasviering

Daar had de PABO-piet wel zin in, die durfde zelfs haar CV
(Centrale Verwarming toch?) op te sturen. Veel kinderen
zagen het wel zitten, zo’n piet voor de klas. Maar toen die
dinsdagnacht de klassen wel heel rommelig had
achtergelaten begonnen we toch een beetje te twijfelen.

Adviesgesprekken groep 8

11-12-2018

13-12-2018
Adviesgesprekken groep 8

Wie weet nodigt juf Sabine de PABO-piet tóch uit voor een
sollicitatiegesprek (op 5 december had Piet nog wel een
beetje ruimte in haar agenda)….
Ook Sinterklaas heeft beloofd om op zijn verjaardag even bij
ons langs te komen. Dit keer wachten we Sint niet buiten op,
we zitten warm en droog in de hal te wachten op zijn komst.
In de hal is er jammer genoeg niet voldoende plek voor
ouders om van het feestje mee te genieten.

Time-in en time-out voorziening in de klas
Zoals u wellicht al van uw kind gehoord heeft, hanteren wij in
de klassen een time-in en een time-out voorziening.
Hieronder zal uitgelegd worden hoe dit in de praktijk van de
Bernardusschool werkt.

20-12-2018
Kerstviering

21-12-2018
Kerstvakantie start om 12.00
uur

http://twitter.com/rkbernardus

In de hal wordt regelmatig gewerkt door leerlingen met een
extra, of een bijzondere opdracht. Hiervoor is rust nodig
zodat deze leerlingen zich kunnen concentreren op hun
werk. Echter was er soms ook onrust op de gang door
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leerlingen die grensoverschrijdend gedrag in de klas
vertoonden.
Daarom zijn we dit jaar gestart met een time-in voorziening in
de klas waar leerlingen plaats nemen wanneer zij
grensoverschrijdend gedrag vertonen. De time-in
voorziening is een moment van bezinning binnen de groep.
Indien het grensoverschrijdend gedrag aanhoudt, zal een
leerling in een time-out voorziening geplaatst worden. Dit
betekent een moment van bezinning in een andere groep.
De intentie is ten alle tijden om de time-out te voorkomen
maar er kan zich desondanks een moment voor doen
waardoor we deze maatregel toch moeten inzetten.

Onze jarigen
02-12 Delano Ottenhof
07-12 Meskerem de Haas
07-12 Thijmen Meijrink
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Als er sprake is van plaatsing in een time-out voorziening
wordt u als ouder/verzorger hiervan op de hoogte gesteld
na schooltijd door de leerkracht.
Op dit moment wordt er al op deze manier gewerkt binnen
school en wij zien een positief effect. Een positieve
ontwikkeling dus die wij graag voortzetten.

Nieuws uit de kleutergroepen
We zijn gezellig aan het werk met alle Sinterklaasactiviteiten.
We maken baarden van scheerschuim en verven
schoorstenen met een spons. En nog veel meer leuks!
We hebben gehoord dat Sinterklaas misschien bij ons
langskomt. Daarom oefenen we een mooi lied voor hem.
We leren de S van Sint. We doen allerlei spelletjes met deze
letter.

Groep 3
Onze kids zien het wel zitten, zo’n PABO-piet voor de klas. Die
Piet kan lekker makkelijk in de pauze de bal van het dak
halen. En onder de les een beetje strooien.
Het was een gezellige week in groep 3. Natuurlijk staan veel
lessen in het teken van Sinterklaas. We kregen deze week
ons eerste schrijfschriftje uit. We zijn nu nog steeds bezig met
het leren van alle schrijfletters. Ook in schriftje 2 zal dat zo zijn.
Als die uit is, gaan we aan elkaar leren schrijven.
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Groep 4
Wat een rommel had de PABO Piet gemaakt, en zij wil juf
worden op de Bernardusschool? Vergeet het maar! Gelukkig
had ze wel cadeautjes achtergelaten.
De presentaties van DaVinci over de dieren zijn geweest, het
was erg mooi om te zien hoeveel de kinderen daarvan
geleerd hebben. Zij hebben het aan elkaar en aan groep 3
gepresenteerd. Na het Sinterklaasfeest gaan we een thema
werkstuk kiezen. Op 11 en 13 december gaan we beginnen
aan de werkstukken. Alle hulp is welkom! We doen dat op
de middagen. Ook knutsel materiaal is welkom, zoals
dozen(groot en klein), keukenrollen enz…..

Groep 5
Vorige week hebben de kinderen als echte pieten
verschillende kunstjes in de gymzaal gedaan. Ze waren voor
even echte acrobaten! Wat een enthousiasme en wat een
concentratie! Er zijn hele leuke foto’s en een filmpje te
bewonderen op MaxClass.
We zijn heel blij dat er ouders bij ons komen Flitsen! Een paar
dagen in de week komen deze ouders een aantal kinderen
ophalen om achter de computer zoveel mogelijk woordjes
te lezen. Dit zal vast gaan helpen bij de DMT die in januari
wordt afgenomen. Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Bij rekenen werken we in de klas aan verschillende doelen,
zoals “De tafel van 9”, “Optellen en aftrekken van sommen
als 35+23= en 95-34=” en “Spiegelen”. Bij het oefenen van
deze doelen kunnen de kinderen sterren verdienen.
Wanneer een ster behaald is, wordt deze ster gekleurd op
een eigen doelenblad. Na 4 “gekleurde” sterren is het doel
behaald. Zo kunnen de kinderen meteen zien aan welke
doelen ze nog moeten werken en welke er zijn behaald.

Groep 6
Afgelopen week is er met taal hard gewerkt aan een
spannend verhaal, deze gaan de kinderen de komende
week in de klas voorlezen/voordragen.
Daarnaast zijn we bezig met zinsdelen, persoonsvormen. Bij
het onderdeel woordenschat hebben we het gehad over
kunst en cultuur, hoe kan je omschrijven wat abstract is als
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abstract niet eens een echte vorm heeft vroegen de
kinderen zich af.

Bij DaVinci hebben we afgelopen maandag een workshop
over Indonesië en de kookkunsten en specerijen daar.
Georganiseerd door de moeder van Hugo (gr. 7) en haar
familie, daarna kregen we ook allemaal een heerlijk Indisch
cakeje. Daarnaast wordt er ook heel hard gewerkt aan de
werkstukken over de verschillende Aziatische landen in de
klas. Zo leren ze informatie te verzamelen en te verwerken in
een werkstuk.
Volgende week woensdag 5 december is het grote
Sinterklaasfeest op school, in groep 6 vieren we dit met
surprises. Die kunnen vlak voor schooltijd al in de klas gezet
worden, in een inpakpapiertje of een vuilniszak (dit laatste is
ook wel handig om de gekregen surprise mee naar huis te
nemen).

Huiswerk:
Donderdag 6 december: Taal stencil (zie maxclass)

Groep 7
Maandag hebben we met veel plezier geluisterd naar de
moeder, tante en oudoom van Hugo die kwamen vertellen
over Indonesië. Ze hadden prachtige spullen bij zich en we
voor iedereen een lekker kokos cakeje. En ze vertelde dat
Hugo eigenlijk een prins is! Bedankt voor deze leuke
presentatie.
We hebben de mediamasters nog niet helemaal af, maar
gelukkig werkt het weer. We maken het de komende dagen
af. De kinderen kunnen thuis inloggen, als ze dat willen.
Het hoekenwerk staat deze week natuurlijk in het teken van
Sinterklaas. Kinderen spelen liedjes met boomwhackers,
bakken heerlijke kruidnootjes, schrijven mooie gedichten en
knustelen gezellige Pieten.
Woensdag is het natuurlijk (eindelijk) tijd voor de surprises.
Het is handig om de surprises in een vuilniszak of pakpapier
mee naar school te nemen en de naam van het kind die het
krijgt aan de binnenkant van de envelop te schrijven. Je
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hebt nog een paar dagen de tijd om de laatste hand aan
de surprise te leggen. Spannend!!
Huiswerk: dinsdag rekenblad bovenste 2 rijtjes en topo Azië.
Vrijdag werkwoordspelling verleden tijd 3.

Groep 8
Op dinsdag 11 december en donderdag 13 december zijn
de adviesgesprekken. De leerlingen komen met hun ouder(s)
naar school. In het gesprek geeft de school aan op welk
niveau we denken dat de leerling het beste kan gaan
starten volgend jaar. De leerling krijgt een adviesformulier
mee naar huis. Op het adviesformulier staat het voorlopig
advies voor de leerling. Daarmee kan de leerling op zoek
gaan naar een middelbare school die aansluit bij zijn/haar
niveau. Als er een keuze is gemaakt voor een middelbare
school, dan kunt u zich inschrijven bij deze school. U levert
dan het adviesformulier bij de middelbare school in. Het
advies kan nog omhoog worden bijgesteld naar aanleiding
van de Cito.
Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas op school en in
de klas. De leerlingen maken en surprise voor een andere
leerling. In of bij de surprise zitten cadeautjes ter waarde van
ongeveer 5 euro ingepakt. Tenslotte zit er ook een gedichtje
van minimaal 8 regels over de leerling. De surprise wordt
verpakt in de klas gezet op 5 december. Dit kan met
inpakpapier of door het gebruik van vuilniszakken.
Huiswerk:
Maandag 3 dec en 5 dec huiswerk vrij.
Vrijdag 7 dec: Engels toets H4
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