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Tien minuten gesprekken
Vanaf maandag 18 februari worden de tien minuten
gesprekken ingepland (groep 1 t/m 8). Deze gesprekken
vinden plaats van 18 t/m 22 februari 2019. Graag nodigen wij
alle ouders uit voor deze gesprekken. Leerlingen mogen ook
aansluiten bij deze gesprekken.
U kunt zich inschrijven voor de tien minuten gesprekken op
het rooster wat opgesteld is door de leerkracht. Dit rooster
vindt u in de loop van volgende week op het whiteboard bij
ieder lokaal.

Snappet
In groep 4 t/m 8 werken wij met Snappet. De verwerking van
de lesstof van taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling
vindt digitaal plaats na de instructie van de leerkracht. De
leerlingen krijgen hiermee directe feedback op hun
leerproces; ze zien meteen wat ze goed doen. Daarnaast
zien leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en
waar ze nog extra mee moeten oefenen.
Vanaf volgende week gaan de groepen 7 en 8 werken met
Snappet op een Chromebook. Hierdoor kunnen de
leerlingen ook aan de slag met de voordelen van een
Chromebook. Zeker bij de methode Davinci zien wij dit als
een welkome aanvulling.

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

Nieuws uit de kleutergroepen
Volgende week is de laatste week dat we werken over het
museum. Veel ouders hebben een museumkaartje
“gekocht” om het museum te bekijken.
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Het voorleesontbijt was goed geslaagd. Er is veeeeeeeeel
gegeten en we hebben geluisterd naar het boek van Harry
zoekt een huis.
De oma van Ib heeft in groep 2B veel vertelt over de vogels
in onze omgeving. En daarna zijn ze buiten opzoek gegaan
naar deze vogels en hebben ze een ketting gemaakt van
pinda’s. Bedankt oma van Ib en moeder van Hannah.

Onze jarigen
25-01 Olivier Pretorius
27-01 Lizzy Noordermeer
29-01 Maud van Leeuwen
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

In groep 1 is Lizzy gestart en zijn Bas, Elize, Jesse en Jill aan
het wennen.

Groep 3
We hadden woensdag een gezellige ochtend in de
Eendenkooi. De bibliotheek verzorgde voor ons een heerlijk
ontbijtje mét voorlezen. Tjonge, wat hebben onze kids zitten
te smullen.
Komende week staan er 2 citotoetsen op het programma:
cito-rekenen op maandag en dinsdag en juf Ria gaat
donderdagochtend verder met de DMT- en AVI-toetsen. De
resultaten van de toetsen krijgt u te zien bij het eerste
rapport. We hebben overigens nog niet alle rapportmappen
teruggekregen. Kijkt u ook nog even thuis?

Groep 4
Er is hard gewerkt aan de themawerkstukken. Vrijdag
middag 25 januari kunnen alle ouders komen kijken naar de
resultaten. Zie ook het bericht op Maxclass.
Volgende week willen gaan beginnen met het
programmeren. Wij werken met Probots, dit zijn auto’s die de
kinderen zelf kunnen programmeren en allerlei kanten op
kunnen laten rijden. Ik wil daar graag hulp van ouders bij.
Het is niet ingewikkeld en er zit een duidelijke handleiding bij.
Op dinsdag en donderdag middag vanaf 13.45 uur. Kunt u
een middagje helpen? Dan graag opgeven bij juf Corrie of
juf Daniëlle.

Groep 5
Afgelopen week heeft meester Jelmer samen met de
stagiaire van groep 8 een thema-ochtend verzorgd. De
kinderen hebben dmv verschillende opdrachten gekeken
naar hoe milieubewust ze zijn. De filmpjes over plastic soep
maakte veel indruk. Meester Jelmer heeft zijn stage nu
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helaas in groep 5 afgerond. Met een bedankje in de vorm
van iets lekkers en een lief persoonlijk woord voor elk kind
heeft hij dinsdag afscheid genomen. We hoeven hem niet te
veel te missen, want hij gaat hier op school zijn tweede
stageperiode doen bij de kleuters. We wensen hem veel
succes.
Ook dit jaar staat “leren programmeren” weer op het
programma. We geven uitleg over robots en programmeren.
We gaan aan de slag met “Ozobots” en proberen uit hoe hij
werkt. Zo leren de kinderen onder andere kleurcodes
ontdekken en wegen maken. We zouden het fijn vinden als
ouders de kinderen komen begeleiden. Wie wil ons komen
helpen op dinsdag 29 januari en donderdag 1 februari van
14:00u tot 14:45 uur?

Groep 6
Er wordt hard gewerkt aan de Cito toetsen deze weken.
Deze week zijn we nog met rekenen bezig en volgende
week doen we spelling en ronden we begrijpend lezen af.
Juf Celine is druk bezig met de AVI te toetsen en de DMT van
groep 6.

Gymnastiek, jazz- en
turnvereniging Meerburg
Freerun
Freerun is een sport waarbij je
op verschillende manieren van
het ene punt naar het andere
punt kunt komen.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom de maand februari gratis
freerunnen in sporthal de
Hoftuyn in Leiderdorp.
15.30 – 16.30 uur (vanaf 8 jaar)
16.30 – 17.30 uur (vanaf 10
jaar)
Voor meer informatie kunt u
mailen naar
freerun@meerburgzoeterwoud
e.nl

Met DaVinci waren er afgelopen woensdag verschillende
workshops waar de leerlingen van groep 6, 7 en 8 zich voor
konden inschrijven. Het was een groot succes, sommige
leerlingen hebben wat Japans geleerd en andere kinderen
weten nu hoe ze van oude kranten papier kunnen maken.
De foto’s staan op maxclass.
Ook heeft groep 6 weer anderhalf uur speltijd verdient met
de groepsbeloning. Wanneer deze precies wordt ingezet,
moeten we nog bespreken.
Tijdens hoekenwerk zijn de verschillende groepjes al weer
druk bezig geweest met het programmeren van de Ozobots.
Huiswerk:
Donderdag 31 januari: werkwoordspellingblad

Groep 8
De leerlingen uit groep 8 zijn druk met het bezoeken van alle
scholen. We zijn met de klas ook langs geweest bij een
school. We mochten langskomen bij het Vlietland College
terwijl de school echt in bedrijf was. Zo kregen de leerlingen
een goed beeld van de school.
Pagina 3 van 4

In januari en februari zijn er voor kinderen en ouders veel
mogelijkheden om scholen te bezoeken. Door een aantal
scholen te bezoeken krijgt de leerling een goed beeld van
de keuzemogelijkheden. Soms laten leerlingen de keuze
afhangen van hun vrienden. In de klas praten we daarom
over de scholen en de voor-en nadelen. Ook de ouders
kunnen met de kinderen bekijken welke scholen zij vinden
die goed bij hen zouden passen. De inschrijving voor een
middelbare school loopt tot 15 maart. Voor deze datum
moet de leerling zich hebben ingeschreven bij een
middelbare school.
De middelbare school naar keuze krijgt van de basisschool
een onderwijskundig rapport (OKR). Hierin wordt de leerling
en de schoolprestaties beschreven. U krijgt dit OKR
toegestuurd, zodat u op de hoogte bent van de informatie
die de middelbare school ontvang.
Huiswerk:
Ma 28 jan: blad sterk werkwoord
Woe 30 jan: Engels Woordjestoets H5
Vr 1 feb: Breuken 4 (It’s Learning)

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!
Wanneer: Zaterdagavond 26
januari 2019
Wie: Kinderen (met
begeleiding) van
Zoeterwoude-Rijndijk
Start- en eindpunt: De
Eendenkooi
Tijd: 18.00 - 18.15 uur
verzamelen (18.30 uur vertrek
optocht)

Pagina 4 van 4

