Weekbrief 11 t/m 18 januari 2019

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

Agenda

Beste wensen

29-1-2019

Namens het hele team van de Bernardusschool wensen wij u
een gelukkig en gezond 2019 toe!

20.00 uur MR vergadering

Programmeren

15-2-2019

De komende twee maanden zullen de leerlingen van groep
1 t/m 8 weer aan de slag gaan met programmeren.
In de lessen leren de leerlingen op een samenhangende en
leuke manier alle primaire functies van het programmeren,
namelijk: algoritmes, decompositie, patronen, herhaling,
fouten, voorwaarden, abstractie, functies, en variabelen.
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met robots om
kennis te maken met het programmeren. U zult op Maxclass
vast op de hoogte worden gehouden.

Identiteit

Rapport

18-2-2019
Ouderkindgesprekken t/m
22 februari 2019

25-2-2019
Voorjaarsvakantie t/m 8
maart

In de komende periode gaan wij tijdens de lessen
godsdienst in alle groepen aandacht besteden aan
geestelijke stromingen. Dit betekent dat de hele school in
iedere groep 6 lessen over een religie gaat behandelen.
In de kleutergroepen gaat het over geboorterituelen in Islam
en Christendom, groep 3 kijkt naar enkele verhalen die in
de Bijbel en de Koran voorkomen. Groep 4 gaat praten over
het Christendom, met aandacht voor het kerkgebouw.
Groep 5, 6, 7 en 8 bespreekt het Boeddhisme. Het is mogelijk
om een gebedshuis te bezoeken. Op deze manier krijgen de
leerlingen inzicht in verschillende geestelijke stromingen.

http://twitter.com/rkbernardus
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Nieuws uit de kleutergroepen
In alle drie de kleutergroepen hebben we een fijne start
gehad. We hebben gewerkt aan nieuwe afspraken en
regels (en complimentjes) en hebben we de tijd genomen
om te wennen aan de nieuwe kinderen en/of het nieuwe
lokaal. We hebben er een goed gevoel over!
Volgende week starten we met het thema “Museum”. We
hebben gehoord dat er echte kunstenaars op bezoek
komen. Natuurlijk gaan we ook zelf kunstwerken maken. Op
Maxclass leest u meer over de inhoud van het thema en wat
u eventueel thuis kan doen.

Onze jarigen
11-01 Demy Franklin
12-01 Julian de la Parra
13-01 Ferdi Yilmaz
14-01 Mila den Hollander
14-01Sara den Hollander
17-01 Annabel van de Laar
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Groep 3
De kinderen hadden er echt weer zin in deze week! We zijn
gestart met een complimentenweek. Eén kind heeft ’s
morgens bij het binnenkomen een geheim voorwerp in z’n
laatje gevonden: de meloen-kampioen. Als jij een dag de
meloen-kampioen bent, ga je stiekem complimentjes geven
aan anderen. Maar omdat de andere kinderen óók
complimenten geven, is het moeilijk de meloen-kampioen
op te sporen. Het lijkt Wie is de mol wel!

Stichting Muziekonderwijs
Leiderdorp (MOL)

We beëindigen deze week kern 5. Na kern 6 hebben de
kinderen alle letters geleerd en start de niet-klankzuivere
periode. Dan gaan we het hebben over woorden met de
sch- en de –ng/-nk en woorden met een d of een b aan het
eind (zoals band en heb). We hopen dat er nog steeds goed
geoefend wordt met lezen thuis. Zo te zien aan de
leesbingokaarten van de kerstvakantie wel! We kregen er
zo’n 20 terug! En deelden dus ook 20 prijsjes uit.

Groep 4
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen! Fijn dat er ouders
bij de kanjerles kwamen kijken.
Deze week hebben we het woorden dictee en het zinnen
dictee van blok 4 gedaan. Dat ging over woorden met aai,
ooi, oei, hoor je een j aan het eind van een woord? Dan
schrijf je een i. Woorden met ge, be, ver, te aan het begin,
het klinkt als bu.. maar je schrijft be. Wanneer schrijf je een
woord met een d aan het eind of een t ? maak het woord
langer dan hoor je het.
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Meerburg Zoeterwoude
Volgende week gaan we cito begrijpend lezen afnemen.

Groep 5
Allereerst iedereen de beste wensen en alle goeds voor
2019! We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft
gehad! Deze week zijn we fijn gestart met nieuwe groepjes in
de klas. Na elke vakantie wisselen we de groepjes, dus de
volgende keer wordt na de voorjaarsvakantie. Deze maand,
maar ook de volgende maand, zullen de CITO toetsen
worden afgenomen. Voor groep 5 zijn dat de toetsen AVI,
DMT, Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen. We wensen de
kinderen alvast veel succes!
De jongerenadviesraad (JAR) van Zoeterwoude reikte
maandagavond het “Jongerencompliment” uit aan Lena
(groep 4) en Pleun. Met hun schoonmaakactie van een tijdje
geleden hebben ze deze prijs gewonnen. Het filmpje dat
gemaakt is van de prijsuitreiking is te zien op MaxClass. We
zijn supertrots op de meiden!
Misschien wordt het een beetje saai 😉
%, maar we blijven het
$
#
"
toch maar herhalen en herhalen en herhalen.... Wat zijn die
tafels toch belangrijk! We komen elke dag wel tafelsommen
tegen tijdens de rekenles. We merken dat sommige kinderen
de uitleg van een som vaak wel snappen, maar niet tot het
antwoord komen, omdat ze de tafel niet uit hun hoofd
kennen. En dat is jammer. Dus blijven we het vragen; blijf de
tafels thuis maar flink oefenen.
We zijn druk bezig met het maken van de
themawerkstukken. Kinderen hebben goeie ideeën en veel
werkstukken krijgen nu echt vorm. Omdat er zoveel groepjes
kinderen tegelijk bezig zijn en vaak toch wel wat hulp nodig
hebben, zijn we zo blij met de ouders die komen helpen! Hoe
mee ouders, hoe beter! Dus als u nog tijd heeft op de
dinsdag- en of donderdagmiddag, schrijft u zich dan in bij
de agenda op MaxClass. Dan hebben we blije kinderen en
blije juffen!

Kom je ook op onze
Sport/spel-dag?
Waar: Eendenkooi
Wanneer: Zondag 27 januari
Tijd: t/m groep 3,
09.45-10.30 uur
Groep 4 en ouder 11.00-12.00
uur
Geef je op:
• via
gymleiding@meerburgzoeter
woude.nl
• lever onderstaand formulier
in bij je meester of juf van
de vereniging Meerburg.
Je krijgt in de week voor de
sport/spel-dag een brief met
daarop alle informatie die je
nodig hebt.
We willen graag het volgende
van je weten.
Voornaam + Achternaam
Leeftijd
Groep
Emailadres

:
:

Opmerkingen

:

Groep 6
We zijn weer begonnen. We hebben nieuwe groepjes in de
klas en we hebben uitgebreid de bestaande en nieuwe
afspraken in de klas besproken.
Bij DaVinci zijn we nog steeds bezig met Azië en gaan we
deze week aan de slag met de themawerkstukken.
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WOUW
Volgende week gaan ze met de Ozobots gaan werken en
staat de eerste Citotoets op het programma. Kortom we zijn
weer hard aan het werk na de vakantie.
Met rekenen moet er nog veel geoefend worden met de
tafels van 1 t/m 12, zodat het rekenen met de breuken ook
makkelijker wordt. Op internet zijn er een heleboel leuke en
leerzame sites te vinden om te oefenen met de tafels.
Huiswerk:
Topo: midden Nederland. Toets is donderdagochtend 17
januari.
Stencil: tafelwerkblad (inleveren donderdag 17 januari)

Groep 7
De kinderen zijn het nieuwe jaar duidelijk uitgerust en met
goede voornemens begonnen: er is deze week super hard
gewerkt. We zijn een aantal nieuwe dingen opgestart. Met
Engels werken aan het hoofdstuk Rainforest. Op Itslearning
staan alweer linkjes klaar om eens extra te oefenen. Er staat
nog geen woordjeslijst, dat komt aan het eind van het
hoofdstuk.
We zijn gestart met de themawerkstukken voor het
onderwerp Aziaten. De kinderen hebben bedacht in welke
richting zij aan de slag willen gaan. Volgende week zullen ze
tot een echte onderzoeksvraag komen.
In de periode tot aan de voorjaarsvakantie werken we met
de Thymio robots en leren de kinderen deze te
programmeren.
Tot slot zijn we gestart met de lessenserie ‘Meet the
professor’. Op 8 februari bestaat de universiteit van Leiden
444 jaar en komt er bij ons een echte professor in de klas.
Wie dat is, zullen de kinderen tijdens het project ontdekken.
Huiswerk: maandag 14 januari Topo Oost Azie, dinsdag 15
januari 3 rijtjes deelsommen (met uitwerking!) en vrijdag 18
januari werkwoordspelling tt/vt.

Tijl Damen speelt ' Maestro,
Muziek’
Stichting Jeugdtheater WOUW
te Zoeterwoude, organiseert
en presenteert zes
professionele
theatervoorstellingen per jaar,
voor kinderen van 4 tot 8
jaar. Op zondag 13 januari
2019 organiseert WOUW weer
een kindervoorstelling, geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Bij deze interactieve
voorstelling haalt Tijl alles uit de
kast om een diversiteit aan
instrumenten te introduceren,
waarbij hij telkens weer een
andere ingang vindt om zijn
publiek te activeren en bij de
show te betrekken. Van
ukelele tot grote trom, van
didgeridoo tot keyboard, van
gitaar tot mandoline tot
djembé tot boomwhackers tot
accordeon…. nou ja, gewoon
teveel om op te noemen!
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 uur.
Kijk voor meer informatie en de
agenda
op www.wouwzoeterwoude.nl
Wouw is ook te volgen op
Facebook, https://www.faceb
ook.com/wouwzoeterwoude
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Groep 8
De komende periode werken we verder aan de leerdoelen
voor rekenen, taal en spelling. Ook werken we tot aan de
voorjaarsvakantie met programmeren, gaan we een
simultaanschaaktoernooi doen in de klas en gaan we aan
de slag met themawerkstukken gebaseerd op ideeën vanuit
het project ‘De Aziaten.’aan we praten over verschillende
soorten scholen en wat belangrijk is om een goed
overwogen keuze te maken.
Op donderdag 24 januari gaan we met de fiets naar het
Vlietland College. We zullen daar met de klas een aantal
proeflesjes volgen. Wie wil en kan er met ons mee? We
vetrekken zo snel mogelijk na 08:30 uur en zijn rond 12:00 uur
weer terug.
Huiswerk:
Maandag 14 jan: blad van werkwoordspelling zwak
werkwoord (2 kanten)
Woe 16 jan: Redactiesommen C blad 3 op It’s Learning
Vrij 18 jan: Lijdend Voorwerp op It’s Learning
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