Weekbrief 18 t/m 25 januari 2019

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

Renovatie park Oranjelaan
Op 6 juni 2018 presenteerde de gemeente het concept plan
voor het park aan de Oranjelaan. Dit was tijdens de
inloopbijeenkomst in de Bernardusschool. De opmerkingen
zijn zoveel mogelijk verwerkt in het nieuwe plan. Het concept
plan is op kleine details aangepast.
Tijdens de inloopmiddag gaven veel mensen aan dat zij
liever een 2-p schommel wilde dan een nestschommel. Dit is
verwerkt in het plan. Ook is er een extra bankje bijgekomen
in de speeltuin, zodat de ouders beter toezicht kunnen
houden op de kinderen. De speeltoestellen hebben een iets
ander uiterlijk gekregen maar zijn qua functie hetzelfde
gebleven. De kabelbaan vervalt helaas vanwege
verschillende redenen.
De renovatie duurt vanaf 14 januari tot half februari 2019. In
week 3 gaat de aannemer de oude speeltuin en het
trapveld slopen. Daarna wordt er gesnoeid en gekapt en
vinden de grondwerkzaamheden plaats. In februari komen
de nieuwe speeltoestellen. De planning van de
werkzaamheden blijven afhankelijk van het weer, dus dit
kan nog iets wijzigen.
De woningen/school/bedrijven rond het park blijven
bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats binnen het
park of vanaf parkeerplaat Energieweg. Het heeft dus geen
invloed op de bereikbaarheid van de school, woningen of
de bedrijven. In mei 2019 opent de gemeente het park
feestelijk.

Agenda

29-1-2019
20.00 uur MR vergadering

15-2-2019
Rapport

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

25-2-2019
Voorjaarsvakantie t/m 8
maart

http://twitter.com/rkbernardus

Na het uitvoeren van het werk zal het park nog even
afgesloten worden. Zo krijgt het gras en de beplanting de
kans om te groeien. In mei 2019 openen we het park
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feestelijk. Hiervoor nodigen we alle inwoners van
Zoeterwoude-Rijndijk uit.

Onze jarigen
19-01 Danique Ringelberg
20-01 Elke Hoogervorst
22-01 Yosra Mohammadi
23-01 Semm Plug
24-01 Jimmy Hendriks
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Nieuws uit de kleutergroepen
Het thema museum is in volle gang. U kunt vanaf maandag
bij ons lokaal een kaartje “kopen” voor het museum in onze
school. Met dit kaartje kunt u met uw kind tijdens de inloop
kijken naar de tot nu toe gemaakte kunstwerken.
We leerden de N van Nijntje van het boek Nijntje naar het
museum. Ook oefenen we met het cijfer 2.
Deze woensdag, 23 januari is het voorleesontbijt in de
Eendenkooi. De school start de normale tijd. Kinderen
hoeventhuis niet te ontbijten.
Morgen, 18 januari is het speelgoedmiddag in onze
groepen. In groep 2B is het morgen tostidag, er zijn inmiddels
voldoende apparaten.
Morgenochtend komt juf Ria (een echte kunstenares)
vertellen over schilderen en wat daar allemaal voor nodig is.

Groep 3
We zijn deze week begonnen aan kern 6 met lezen. De
laatste letters komen eraan: de f van duif, au van pauw en
de ei van ei.
Januari is toetsmaand. Ook in groep 3 gaan we Cito-toetsen
afnemen: lezen, rekenen en spelling. Donderdagochtend
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staat juf Annemieke voor de groep, zodat juf Ria leestoetsen
af kan nemen bij alle kinderen. Donderdagmiddag staat Ria
weer voor de groep.

Groep 4
De complimententrap is weer vol. Vrijdag de 25e mogen de
kinderen hun knuffels meenemen en als het mag van thuis,
ook hun eigen huisdier laten zien in de klas. Het is niet de
bedoeling dat het huisdier de hele middag in de klas blijft.
Vanaf 14.00 uur mag er geshowd worden.
Vrijdag de 18e ga ik de Avi en DMT afnemen.
Aankomende dinsdag en woensdag gaan we Cito rekenen
afnemen. Volgende week doen we Cito dictee. Denkt u
nog aan de rapporten? Ik heb nog niet van alle kinderen het
rapport.

Groep 5
Naast het werken aan de themawerkstukken volgen we ook
de methodelessen van DaVinci. De afgelopen week
hebben we het gehad over de eerste planten op het land
en over hoe zaden in de natuur verspreid worden. Dit kan
door wind, water en dieren. In een paar mooie filmpjes
hebben we dit kunnen zien.

Oranje comité
Lampionnenoptocht
Ter ere van de verjaardag van
prinses Beatrix op 31 januari
organiseert het Oranje Comité
een lampionnenoptocht door
Zoeterwoude-Rijndijk op
zaterdag 26 januari.
Wij nodigen alle kinderen van
Zoeterwoude-Rijndijk uit om
samen met hun ouders mee te
doen met dit feestje.
We verzamelen tussen 18.00 en
18.15 uur bij de Eendenkooi,
waar we om 18.30 uur
vertrekken.
Aan het einde is er voor
iedereen iets te drinken en een
plak cake. Voor de kinderen is
er nog een activiteit in de
Eendenkooi.
Wie maakt de mooiste
lampion? Voor de mooiste
lampionnen is er aan het einde
een prijs!

We werken dit jaar met de verkeerskrantjes “Op Voeten en
Fietsen” van Veilig Verkeer Nederland. We hebben het
eerste krantje nu uit en wat is de bijbehorende toets goed
gemaakt! We hebben geleerd wat de regels en afspraken
zijn als je lopen of op de fiets in een groep op pad gaat. Het
nieuwe krantje heet “Zie je mij?”. We leren wat je nodig hebt
(en wanneer) om op te vallen in het verkeer. Denk hierbij
aan onderdelen op je fiets, maar ook aan je kleding.

Wanneer: Zaterdagavond 26
januari 2019

De juffen gaan beginnen met het maken van de rapporten.
We hebben alleen nog niet alle multomappen met
rapporten ontvangen. Zou u deze z.s.m. mee naar school
kunnen geven?

Tijd: 18.00 - 18.15 uur
verzamelen (18.30 uur vertrek
optocht)

Wie: Kinderen (met
begeleiding) van
Zoeterwoude-Rijndijk
Start- en eindpunt: De
Eendenkooi

Groep 6
Sinds dinsdag zijn we begonnen aan de Cito toetsen
begrijpend lezen. Een deel van de klas heeft ook de AVI
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deze week gedaan. Zodra de Cito begrijpend lezen af is
gaan we verder met de Cito rekenen.

Meerburg Zoeterwoude

Bij DaVinci zijn we begonnen met de themawerkstukken,
waar verwonderen de kinderen zich over bij het onderwerp
Azië? We zijn erg benieuwd wat daar weer uit gaat komen.
We missen nog een paar mappen voor de rapporten, deze
hebben we nodig om de eerste rapporten van dit jaar in te
doen.

Kom je ook op onze
Sport/spel-dag?

Huiswerk: donderdag 24 januari stencil lengte maten

Groep 7
We zijn deze week begonnen met de eerste Cito toetsen.
Veel kinderen hebben al de DMT gedaan en met de hele
klas zijn we bezig met begrijpend lezen. Komende week
zullen we de rekentoets gaan maken. We zijn al voorzichtig
begonnen met het maken van de rapporten, maar hebben
nog niet alle mappen terug. Kijkt u thuis even?
Maandag zal er in de klas gefilmd worden tijdens de DaVinci
les. We missen nog enkele toestemmingsformulieren.
Huiswerk: dinsdag 22 januari 3 rijtjes rekensommen en vrijdag
25 januari ww tt/vt 2

Groep 8
Volgende week donderdag staat een bezoek aan het
Vlietland College gepland in de ochtend. We gaan er op de
fiets naartoe. Ik heb begeleiding nodig van
ouders/verzorgers op de fiets en ter plaatse. We vertrekken
zo snel mogelijk na 08:30 uur van de Bernardus en zijn rond
12:00 weer terug. Wie kan ons helpen?! Zonder begeleiding
moet ik dit bezoek helaas annuleren.
Huiswerk:

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

:

Vr 18 jan: Lijdend Voorwerp (It’s Learning)
Ma 21 jan: Blad Verleden Tijd zwak werkwoord
Woe 23 jan: Topotoets Oost-Azië
Vr 25 jan: Redactiesommen C blad 4 (Its learning)
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