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Kerstviering
Op donderdag 20 december zullen wij met alle leerlingen
een kerstviering hebben in de Meerburgkerk. De kinderen
worden om tussen 18.00 en 18.15 uur in de klas verwacht. We
lopen dan per groep naar de kerk.
We willen alle ouders vragen om met een lichtje langs de
route te gaan staan (schoolplein – Laan van MeerburgKastanjelaan- Lindenlaan- Eikenlaan- via het bruggetje langs
de begraafplaats naar de kerk). We vonden dat vorig jaar
heel sfeervol.
Ouders zijn van harte welkom om bij de viering te zijn. Om
19.00 uur lopen ouders met hun kinderen terug naar het
schoolplein, waar nog even een gezellige kerstborrel is. Als u
niet bij de kerkdienst kunt zijn, wilt u dan om 19.00 uur uw kind
ophalen bij de kerk?
Vrijdag 21 december hebben we ons kerstontbijt. Alle
kinderen mogen iets mee nemen. Vanaf aanstaande
maandag zal er een intekenlijst bij de klassen hangen. Houd
rekening met de hoeveelheid, geef niet te veel mee.
Het zou heel fijn zijn als er op vrijdag 21 december vanaf
10.00 uur enkele ouders kunnen helpen met opruimen van
de hal. Helpt u mee?

Agenda

11-12-2018
Adviesgesprekken groep 8

13-12-2018
Adviesgesprekken groep 8

20-12-2018
Kerstviering

21-12-2018
Kerstvakantie start om 12.00
uur

http://twitter.com/rkbernardus

Actie postNL en stichting Jarige Job
De komende periode vraagt Stichting Jarige Job samen met
PostNL extra aandacht voor kwetsbare kinderen door
gezinnen op te roepen nieuwe decembercadeautjes te
doneren voor in de verjaardagsboxen van Stichting Jarige
Job. https://www.stichtingjarigejob.nl/onze-vrienden/postnl/
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Onze jarigen
Hier wil Charlene de Rooij uit groep 7 graag aan bijdragen
samen met haar klas.
“Ik zag laatst een reclame op tv van postNL. Zij hebben een
actie samen met stichting Jarige Job. Je kunt in januari 2019
gratis een pakket versturen naar stichting Jarige Job met
cadeaus voor kinderen die soms geen cadeau krijgen op
hun verjaardag.

07-12 Meskerem de Haas
07-12 Thijmen Meijrink
12-12 Teun Verduin
14-12 Ruben van Delft
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Dus heb je thuis speelgoed, knuffels, boeken, etc. waar je
niets meer mee doet dan kan je dit inleveren bij groep 7 t/m
eind januari.
Het is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Doen jullie ook mee?”

Nieuws vanuit de GMR
Op maandag 26 november had de GMR wederom een
vergadering.

Op de oproep voor de vacatures van de GMR komen de
eerste reacties binnen. De sluitingsdatum is 15 december en
daarna zal de voorzitter contact opnemen met de
opgegeven personen.
De statuten van (G)MR staat nog steeds op de agenda. Er
wordt op dit moment hard gewerkt aan de laatste punten.
Zodra de laatste vragen door het CvB zijn beantwoord, kan
dit worden afgerond en verder uitgerold worden onder de
MR-en.
Ook is er uitgebreid gesproken over de begroting. De
toelichting bij de begroting was zeer duidelijk en de vragen
welke er nog waren, zijn beantwoord. Een belangrijk
speerpunt van de begroting is de ICT binnen SCOL. Dit punt
zal de komende vergadering op de agenda staan en
worden besproken.
De vakantieregeling is kort ter sprake gekomen met de
vraag of er vanuit de GMR nog punten zijn waarop gelet
moet worden. De conclusie is dat een vakantieregeling
maken waarover eenieder tevreden is, moeilijk te maken is.
Wel wordt er zoveel mogelijk gekeken naar de beste opties
m.b.t. vrije dagen.
Het onderwerp krapte op de arbeidsmarkt is een punt welke
wij elke vergadering bespreken, omdat CvB en GMR de
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noodzaak heel belangrijk vinden. Het is goed om met elkaar
te kijken waar we staan en hoe we dit punt zo goed mogelijk
kunnen ondervangen.

Nieuws uit de kleutergroepen
We hebben een zeer gezellige Sinterklaasfeest achter de
rug. Op woensdag 5 december kwamen Sinterklaas en 3
Pieten en Pabopiet bij ons in de groep op bezoek. We
hebben gezongen, gedanst en gegymd. En we zijn verwend
met een superleuk cadeau.
We gaan ons voorbereiden op het Kerstfeest. Vanaf
volgende week maken we gezellige knutsels om ons lokaal
in Kerstsfeer te brengen. Net als de afgelopen periode zijn er
geen verplichte werkjes. Met uitzondering van het werken
met een chromebook. We hebben namelijk nieuwe software
waar we iedereen kennis mee willen laten maken.
Om startklaar te zijn voor de nieuwe groepsindeling zal juf
Nicole in beide groepen te vinden zijn. Zo hebben we tijd
voor het inrichten van het nieuwe lokaal. En kan iedereen
kennismaken met zijn/haar nieuwe juf.

Groep 3
Het was een supergezellige week met onze kanjers van
groep 3. We oefenden hard op ons dansje voor Sinterklaas.
Die was dan ook apetrots op onze kids.
Veel lessen stonden deze week in het teken van de Sint. We
schreven een mini Pietverhaaltje, we rekenden met
pepernoten en we werkten in het stageboekje van Pabopiet. De kinderen begrepen het best dat Sinterklaas de
Pabo-piet ook in Spanje nodig had.
En dan schakelen we nu razendsnel over op het volgende
feest… de kerstbomen liggen al klaar in de hal….

Groep 4
Wat een geweldig sinterklaasfeest was het. We hebben een
lied voor hem gezongen met instrumenten erbij. De Sint was
heel blij! Vanaf volgende week dinsdagmiddag gaan we
aan de thema werkstukken beginnen. Alle hulp is daarbij
welkom.

Kerstvieringen met het
Kerstverhaal voor gezinnen
op 24 december
Gebedsviering voor gezinnen
met jonge kinderen
Sint Josephkerk, Herensingel 3,
Leiden, 17.00 uur
Sint Jans Onthoofding,
Zuidbuurtseweg 14,
Zoeterwoude Dorp, 18.00 uur
Gezinsviering met kinderkoor
Sint-Petruskerk,
Lammenschansweg 40a, 19.00
uur
Maria Middelares, Rijndijk 283,
Leiden, 19.00 uur
Gezinsviering met kinder- en
tienerkoor
19.00 uur De Goede
Herderkerk, Hoge Rijndijk 18,
Zoeterwoude Rijndijk,
Gezinsviering met kinderkoor
H. Laurentiuskerk, Dr. van
Noortstraat 88, Stompwijk,
19.00 uur

Zondag 6 januari
Driekoningen
Hartebrugkerk om 11.15 uur.
Kinderwoorddienst en
kinderlunch met thema
herders en koningen.
Sint Josephkerk om 11.30 uur.
Kinderwoorddienst en de
kinderen die daar aan
deelnemen komen als
‘koningen’ de gaven brengen
voor de Eucharistie.
Regenboogkerk om 10.00 uur
Processie van de
(Drie)koningen

Kinderen
mogen
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als koning naar de viering
komen.

Maandag 17 december gaan we kerststukjes maken. De
kinderen moeten dan een klein bakje en een stukje oase
meenemen naar school. Versieringen en lichtjes maken het
natuurlijk nog mooier. Wij zorgen voor dennen takken.

Groep 5
Het was een heel geslaagd Sinterklaasfeest in de klas. Na het
ontvangen van de Sint en de Pieten in de hal, hebben we
pepernotenbingo en een Sinterklaas-reactiespel gedaan.
Uiteraard kwam de Sint ook bij ons in de klas en kregen we
mooie cadeaus. We hebben vol enthousiasme onze lied
“Pietengym” gedanst en gezongen. Het was een echt
feestje. Ja en dan komt volgende week de kerstboom in de
klas. We willen onze klas daarom in mooie kerstsferen
brengen. Wie heeft er wat moois om in de klas te hangen?
We zoeken ook veel lichtjes en lichtsnoeren (graag voorzien
van naam).
Afgelopen week hebben de kinderen met een beetje
spanning, maar vol enthousiasme hun muurkrant
gepresenteerd aan de kinderen van groep 3. Wat was dit
leuk om te zien. Deze week gaan de kinderen hun
themawerkstuk kiezen. Dit doen zij in groepjes van vier. We
vinden het heel erg fijn als ouders de kinderen komen helpen
met het opzoeken van informatie en begeleiden van
ideeën. Komt u ons helpen? Inschrijven kan via MaxClass.

Groep 7
We hebben de gezellige drukte van Sinterklaas afgesloten
met een heel leuk feest. Wat een prachtige surprises hebben
we gezien. Iedereen heeft er echt veel tijd en aandacht
ingestopt en we hebben met elkaar genoten. De Sint is nog
maar net weg, maar we zijn toch al bezig met kerst. De
kinderen gaan komende week proberen het kerstverhaal in
het Engels te schrijven. Natuurlijk zullen we ook de klas
gezellig versieren.
Huiswerk: er is geen nieuw huiswerk voor maandag/dinsdag.
Voor vrijdag 14 december moeten de kinderen
werkwoordspelling vt 4 maken. We merken dat er best veel
kinderen het nog vergeten. Het is fijn als ouders de kinderen
nog even willen helpen herinneren.
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Groep 8
De leerlingen hebben inmiddels zo goed als alle toetsen van
de Cito afgerond. Een flinke klus die gelukkig nu achter de
rug is. Voorlopig even geen toetsen voor groep 8. De
adviesgesprekken zijn op dinsdag 11 december en
donderdag 13 december. Op de lijst staan nog niet alle
namen van de leerlingen. Heeft u zich al ingeschreven voor
de adviesgesprekken?
Dit jaar vieren we ook weer het Kerstontbijt. We vragen aan
alle leerlingen om iets mee te nemen naar het ontbijt. Op
maandag 10 december komt er een lijst op het bord bij de
klas te hangen, waar de kinderen zich kunnen inschrijven
wat ze mee zullen nemen naar het Kerstontbijt.
Huiswerk volgt morgen op Maxclass
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