Weekbrief 14 t/m 21 december 2018

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

Kerstviering
Aanstaande donderdag is de kerstviering van onze school in
de kerk. We verwachten alle kinderen vanaf 18.00 uur in de
klas. Rond 18.15 uur zullen wij per klas naar de kerk lopen. Het
zou geweldig leuk zijn als ouders met lampjes langs de route
naar de kerk staan. Alle ouders zijn van harte welkom bij de
kerkdienst.
Na afloop van de kerkdienst (ongeveer 19.00 uur) zullen we
per klas buiten op het pleintje bij de kerk verzamelen. Hier
kunnen ouders hun kinderen ophalen, ook als u niet bij de
kerkviering aanwezig bent.
Kinderen en ouders kunnen dan samen terug naar het
schoolplein lopen, waar een kerstborrel door de ouderraad
georganiseerd wordt. Op deze manier zorgen we er voor
dat er geen kinderen zonder toezicht rondlopen. De borrel
start nadat we met zijn allen ‘We wish you a merry Christmas’
hebben gezongen. Rond 20.00 uur sluiten we de borrel af.
Vrijdagochtend is er in iedere klas een kerstontbijt. De
intekenlijsten hangen bij de klassen. Vanaf 8.20 uur kunt u de
hapjes in de klassen brengen. Het zou fijn zijn als enkele
ouders vanaf 10.00 uur zouden kunnen helpen met het
opruimen van de kerstversiering in de school. De vakantie
begint om 12.00 uur.

Agenda

20-12-2018
Kerstviering

21-12-2018
Kerstvakantie start om 12.00
uur t/m 6 januari

7-1-2019
Kanjerweek

9-1-2019
Luizencontrole

http://twitter.com/rkbernardus

Actie postNL en stichting Jarige Job
De actie voor stichting Jarige Job loopt al aardig. Sommige
kinderen hebben al iets mee naar school genomen om te
geven. Ook heeft meneer Willem eens goed in het magazijn
van school gekeken en daar mooie cadeautjes gevonden.
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Heb je nog iets? Lever het dan tot aan de kerstvakantie in. In
januari zullen we het versturen.
https://www.stichtingjarigejob.nl/onze-vrienden/postnl/
Let op! Stichting jarige job vraag om ongebruikte, nieuwe
cadeaus die nog in de originele verpakking zitten.
Charlene de Rooij uit groep 7 wil 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.

Onze jarigen
14-12 Ruben van Delft
5
16-12 Ivy-May Rijsbergen 1/2a
17-12 Justin Elderhorst
7
18-12 Thijs Stevens
1/2b
19-12 Thiemen van Akker
7
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?”

Gevonden voorwerpen
De bakken met de gevonden voorwerpen zitten weer
aardig vol. Neem gerust een kijkje in de bakken. Deze staan
in het lokaal van het leerplein en in de aula bij de
kleuteringang.
Tot de kerstvakantie bewaren wij de spullen. Daarna
schenken wij het restant aan een goed doel.

Stichting kinderopvang Zoeterwoude
Op dit moment zoeken wij een overblijfkracht voor de
dinsdag, donderdag en invallers.
Een overblijfkracht eet met de kinderen in de klas, hier is de
leerkracht ook bij. Daarna spelen de kinderen buiten en bij
regen blijven zij in de klas.
De vergoeding is €7,50 euro per keer. Lijkt het u, uw vader of
moeder leuk om onze invalpoule te komen versterken neem
dan contact op met Desiree de Jong
ddjong@kinderopvangzoeterwoude.nl / 06-42379087
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Nieuws uit de kleutergroepen
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe
kleutergroepen. Met onder andere het inrichten van het
nieuwe lokaal. Op donderdagochtend 20 december zullen
alle kinderen gaan oefenen in hun nieuwe lokaal en met
hun nieuwe juf. We starten de ochtend zoals gebruikelijk. De
inloop is dus in het eigen huidige lokaal. Rond 8.45 uur zullen
de juffen hun nieuwe groepen begeleiden naar het nieuwe
lokaal. Voor de lunch zijn we weer terug in de huidige
lokalen. De lunch kan in de tas bewaard blijven. We willen u
vragen het 10 uurtje in de juiste bak te doen die we op
donderdag 20 december in de hal zullen klaarzetten.
Donderdagavond 20 december tussen 18.00 uur en 18.15
uur verzamelen alle kleuters in het eigen, huidige lokaal.
Daarna lopen de juffen met de kinderen en klassenouders
naar de kerk. Ouders mogen langs de kant met een lichtje
gaan staan (zie info van de kerstwerkgroep). Na de dienst
lopen de leerkrachten met de kinderen tijdens het laatste
lied naar buiten. We verzamelen met de groep op het
kerkpleintje. U kunt tijdens het laatste lied aansluiten achter
de 2 kleutergroepen om uw kind weer op te halen.

Groep 3
Het was een gezellige week in groep 3. Veel werkjes staan in
het teken van kerstmis.
Maandag maakten we een kerstkaart voor een ander kind
in de klas. Spannend om geheim te houden voor wie jij aan
het werk was.

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

Dinsdag maakten we een mini-cadeautje voor een ander
kind. Dit was een DaVinci-les, het ging over een
beschermlaag om iets kwetsbaar. Van een wattenbolletje
moesten de kinderen iets leuks maken. En vervolgens
inpakken/beschermen, zodat het niet kapot gaat. Zoals
dieren ook een beschermlaag hebben om niet te snel
beschadigd te worden, zoals schelpen en schildpadden. We
zijn bezig met het knutselen van kerststalletjes.
Woensdag had juf Anita ‘zorgochtend', tijd om allerlei
zorgzaken te regelen: een individuele leestoets afnemen.
Maar ook in gesprek met elk kind uit de groep over het
onderwerp 'Waar ben ik trots op?'. Mooi om te doen, fijn om
er tijd voor te hebben. Leuk dat kinderen steeds meer

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
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Nieuws van het CJG

ervaren hoe belangrijk het is om in gesprek te gaan als je iets
graag wilt of als je je ergens zorgen over maakt.

Het is hartstikke belangrijk dat
kinderen veel buiten spelen en
bewegen. Naar school fietsen
of lopen, in de vrije tijd buiten
spelen.

Met lezen zijn we bezig met kern 5 (over sprookjes). In kern 5
en 6 komen de tweetekenklanken eu-ou-ie-au-ei aan de
beurt. Komende week geven we weer een bingoblad mee
voor in de vakantie.

U heeft misschien zorgen over
wat uw kind buiten kan
overkomen. Er kunnen mensen
met verkeerde bedoelingen
rondlopen of andere kinderen
die uw kind ‘verkeerde dingen’
leren.

Fijn om te zien dat er al zoveel namen op de intekenlijst
staan voor het kerstontbijt. Het zou leuk zijn als iedereen een
bijdrage heeft.

Uw kind moet leren omgaan
met de uitdagingen van de
straat. Uw kind kan alleen
zelfstandig worden als u hem
daarvoor ruimte geeft. Dat
doet u stap voor stap.

Groep 4
De klas is al aardig in kerstsfeer. Donderdagavond om 18.30
uur is de viering in de kerk en vrijdagochtend het kerstontbijt.
De lijst voor het ontbijt hangt naast de klas.
Dinsdag en donderdag hebben de kinderen gewerkt aan
hun themawerkstuk. Volgende week doen we dat niet i.v.m.
de drukte voor Kerst. We gaan na de vakantie weer
beginnen. Alle hulp is welkom! We beginnen om 13.30 en
eindigen om 14.30 uur.



Met het ouder worden kan
een kind steeds meer aan.
Een kleuter kan zich
doorgaans al aan een paar
duidelijke afspraken houden.



Help uw kind de
vaardigheden op te doen
die hij nodig heeft. Met de
jongsten oefen je keer op
keer met oversteken, met
een kleuter op straat fietsen
naast het andere verkeer.



Maak goede afspraken met
uw kind. Zodat hij precies
weet tot waar hij mag spelen
(Check of het goed gaat.)



Is uw kind er aan toe om
zelfstandig naar school te
fietsen? Fiets een aantal
keren achter hem aan om te
kijken hoe hij het doet.

Groep 5
Op een enkel Pietenplaatje na zijn alle Sinterklaasspullen uit
de klas verdwenen. Daarvoor in de plaats is onze klas nu in
gezellige kerstsferen gebracht. Wat fijn dat de kinderen
allerlei lichtjes en kerstspullen hebben meegenomen! We
starten nu elke ochtend met de grote lichten uit en de
kerstlichtjes aan. Gezellig!
Bij Engels hebben we woordjes geleerd die met kerst te
maken hebben, zoals Christmas tree, angel, star,
gingerbread man, candy cane, ornaments, candle etc. We
hebben met de woorden raadspelletjes gedaan en een
liedje gezongen. Wat durven veel kinderen in de klas al
goed Engels te spreken. Great!
Bij godsdienst hebben we gesproken over het thema
“Verlangen”. Waar verlang jij naar? Waar verlangt een zieke
naar? En een vluchteling? Ook hebben we het gehad over
“Advent” (=komst) en “Adventskalender”. Want waarom
bestaan deze kalenders en waar kijken we naar uit in de

Voor het maken van een
afspraak om hier verder over
te praten bel:
0882542384 (algemene nummer
van het CJG)
CJGpedagogischadvies@ggdhm.n
l
*Zie voor meer informatie deze
link
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Advent. De kinderen waren tijdens les heel enthousiast aan
het vertellen en vragen aan het stellen.

Groep 6
In de klas zijn we nog bezig met de laatste aanvullingen voor
de werkstukken voor DaVinci. Er is hard aan gewerkt de
laatste weken.

Sport-in
Woensdagmorgen 2 januari
tussen 09.30 / 12.00 uur de
jaarlijkse SPORT-IN in de
KLAVERHAL.
Schone sportschoenen en
makkelijke kleding en je kunt al
meedoen.

Bij nieuwsbegrip hebben we geleerd dat het de tweede
vrijdag van december ‘paarse vrijdag’, de kinderen die dat
willen kunnen dan iets paars aan naar school. Paarse vrijdag
wordt er gevierd dat we allemaal onszelf mogen zijn in
Nederland. Dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, op
wie je verliefd bent of wat je geloofd. We horen bij elkaar.
Voor bij het ontbijt op vrijdag zijn de kinderen mooie
windlichtjes aan het maken, daarvoor moeten ze allen voor
het kerstontbijt volgende week vrijdag een led theelichtje
meenemen. De ontbijtlijst is bijna helemaal ingevuld.
Volgende week donderdagochtend de toets voor Topo van
Noord-Nederland.

Groep 7
De klas is al in kerstsferen en we zijn bezig met allerlei
opdrachten die te maken hebben met kerst. De kinderen
kunnen zelfs het kerstverhaal in het Engels vertellen! Bij de
klassendeur hangt een intekenlijstje voor het kerstontbijt. We
genieten volop van deze gezellige tijd en kijken uit naar het
kerstfeest volgende week.
In de afgelopen weken hebben de kinderen in tweetallen
gewerkt aan een werkstuk in het thema Azië. Ze hebben
eerst een informatie boekje gelezen, waarna ze de tekst in
hun eigen woorden moeten samenvatten. Best nog moeilijk,
maar het lukt goed. Hopelijk zijn de meeste werkstukken
komende week af. De uitgeprinte versies zullen we ook mee
naar huis geven.
De actie voor stichting Jarige Job loopt al aardig. Sommige
kinderen hebben al iets mee naar school genomen om te
geven. Ook heeft meneer Willem eens goed in het magazijn
van school gekeken en daar mooie cadeautjes gevonden.
Heb je nog iets? Lever het dan tot aan de kerstvakantie in. In
januari zullen we het versturen.
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Huiswerk: rekenen dinsdag 18 januari ; rij 3 en 4 van het
sommenblad. Het is de bedoeling dat de kinderen de hele
som uitschrijven, en niet alleen het antwoord.

Groep 8
De Kerstvakantie staat al bijna voor de deur. We sluiten dit
kalenderjaar af met een Kerstontbijt in de klas. Bij ons komt
meneer Willem ook mee ontbijten! Op het bord van de klas
hangt een lijst met voorbeelden van lekkere dingen die je
mee kunt nemen voor het ontbijt.
De adviesgesprekken zijn bijna met alle leerlingen geweest.
In januari starten alle open dagen van de middelbare
scholen. In de VO-gids staan alle scholen en wanneer de
open dagen zijn. Let op, sommige open dagen vallen op
dezelfde dag. Ook zijn er ouderinformatieavonden op
verschillende scholen. De leerlingen maken voor 15 maart
een keuze voor een middelbare school. Het adviesblad
moet daarom voor die tijd ingeleverd worden bij de school
van keuze.
Huiswerk:
ma 17 dec Redactiesommen C blad 15 (op papier)
woe 19 dec Leestekens 1 (It’s Learning)
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