Weekbrief 1 t/m 8 februari 2019

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

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 op het whiteboard bij ieder lokaal.

Eindtoets PO
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen sinds schooljaar
2014-2015 verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8.
Hierbij zijn de onderdelen rekenen/wiskunde, begrijpend
lezen, taalverzorging verplicht gesteld. Het schooladvies van
de leerkracht, die de leerling het beste kent, is leidend. De
uitslag van de eindtoets is een tweede gegeven.

Agenda

15-2-2019
Rapport

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

25-2-2019
Voorjaarsvakantie t/m 8
maart

13-3-2019
Luizencontrole

Al enige jaren nemen wij de CITO Eindtoets af. Echter heeft
CITO laten weten dat deze toets in 2019 niet digitaal en
adaptief kan worden aangeboden.
Daarom zijn wij met een werkgroep op zoek gegaan of er
een alternatief mogelijk is. Onze keuze is gevallen op de DIA
eindtoets.

http://twitter.com/rkbernardus

De DIA-eindtoets bestaat uit de onderdelen
rekenen/wiskunde, taalverzorging, begrijpend lezen en
woordenschat. De Dia-eindtoets is een digitale adaptieve
toets die zich aanpast aan het niveau van het kind. Zo
worden de leerlingen op hun eigen niveau getoetst. Door de
korte, digitale afname en begrijpelijke vraagstelling kunnen
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leerlingen zich goed concentreren. Er wordt steeds één
vraag op het scherm weergegeven.
De ouders/verzorgers van groep 8 hebben uitgebreide
informatie ontvangen over de DIA-eindtoets via Maxclass.

Schoolschaaktoernooi
Op woensdag 13 februari wordt het jaarlijkse
schoolschaaktoernooi georganiseerd. Het toernooi is gericht
op kinderen van groep 5 t/m 8 die de regels van het
schaken kennen en het leuk vinden om op
woensdagmiddag potjes schaak tegen andere kinderen te
spelen. Jongere kinderen die de regels goed beheersen zijn
echter ook welkom om mee te doen. Er doen kinderen van
de Bernardus en het Avontuur uit het Dorp mee.

Onze jarigen
04-02 Tim van der Poel

4

05-02 Mats van Haastert

5

05-02 Joost van der Laan

6

06-02 Stijn van Egmond
08-02 Fleur Degeling
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Het toernooi begint om 13:15 uur in de hal van de Bernardus.
Rond 17:00 uur is de prijsuitreiking. Alle deelnemers worden
ingedeeld in teams van 4 spelers. Tussendoor zijn er pauzes
voor de kinderen. De kinderen kunnen zich bij hun leerkracht
opgeven tot en met maandag 4 februari. Begeleiders
kunnen zich ook opgeven bij de leerkracht. De begeleiders
zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen van
de kinderen en helpen de organisatie om de kinderen op de
juiste tijd op het juiste bord te spelen. De winnaars van het
toernooi mogen door naar de regionale finales.

Groep 3
Er werd heel wat getoetst in groep 3 de afgelopen week.
We maakten Cito rekenen, deden een leestoets en ook aan
het einde van boekje 6 van Veilig Leren Lezen was weer
een toets.
Komende week starten we met kern 7. Het thema is dan
Piraten.
We zijn nu aanbeland bij de niet-klankzuivere periode. Daar
gaan we het hebben over woorden als deur-door, slangjong, schip-schaar: woorden die je anders zegt dan dat je ze
schrijft. We komen nu ook toe aan het toepassen van
spellingsregels. Zoals woorden die eindigen op de letter –d:
als je het woord langer maakt hoor de welke letter
achteraan komt (honden-hond).
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Ook schrijven wordt een stapje moeilijker, we gaan nu
proberen kleiner te schrijven en over een paar weken leren
we de schrijfletters aan elkaar te schrijven.
Bij ons lokaal hangt een intekenlijst voor de 10minutengesprekken in februari. Staat uw naam er al bij?

Groep 4
Afgelopen dinsdag en donderdag zijn we aan het werk
gegaan met de Probots, leuk om te zien hoe snel kinderen
het programmeren door hebben. Het zou fijn zijn als er
ouders zijn die kunnen helpen. Volgende week dinsdag en
donderdag middag vanaf 13.30 uur gaan we er weer mee
werken.
De citotoetsen zijn achter de rug, 15 februari krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis. Denkt u er aan om uw
naam op de lijst te schrijven voor de rapport gesprekken? De
lijst hangt naast de deur.

Groep 5
Bij taal hebben de kinderen geleerd wat de “basisvorm” van
een woord is. De basisvorm van een woord is de vorm
waarin een woord in het woordenboek staat. Elk woord
heeft één basisvorm en deze verandert niet. Bijvoorbeeld
“slakje” --> basisvorm is “slak”, “bloemen” --> basisvorm is
“bloem”, “loopt” --> basisvorm is “lopen” en “zachte” -->
basisvorm is “zacht”.
We missen nog steeds de rapportmappen van een aantal
kinderen. Graag zouden we deze uiterlijk aankomende
week weer terugkrijgen, zodat de nieuwe rapporten de
week daarna weer met de kinderen mee naar huis kunnen.
Heeft u zich trouwens al ingeschreven voor het
rapportgesprek? Op het memobord naast onze deur hangt
de intekenlijst.

De JongerenAdviesRaad
presenteert…
De JongerenAdviesRaad (JAR)
gaat op 10 februari (eetbaar)
slijm en kinetisch zand maken
en dat kan natuurlijk niet
zonder kinderen!
We willen uw kind (vanaf 7
jaar) daarom uitnodigen om
op zondag 10 februari van
14:00 tot uiterlijk 16.00 uur in De
Eendenkooi te komen en
gezellig mee te doen met onze
JAR crew!
Dit wordt door de gemeente
Zoeterwoude en De
Eendenkooi gesponsord, dus
het is gratis om mee te doen.
Wil uw kind meedoen: mail
dan naar
jongerenadviesraad@gmail.co
m , graag met vermelding van
de voor- en achternaam, de
leeftijd en zo nodig allergieën.
En op de dag zelf hoeft uw
kind alleen een bak (liefst hitte
bestendig en het liefst ook een
grote bak) en een lepel mee
te nemen.
Wij zorgen ook voor drinken en
wat lekkers. Wij hopen dat er
heel veel kinderen komen!!

Wat een grote opkomst bij de presentaties van de DaVinci
werkstukken! Super! In de hal en de lokalen van groep 4 en
groep 5 hebben de kinderen laten zien wat zij in de
afgelopen week gemaakt hebben. Sommige kinderen
vonden het spannend, anderen stonden heel gemakkelijk te
vertellen. Maar iedereen heeft wat verteld en daar zijn we
trots op. Bij DaVinci gaan we bij het volgende blok weer
themawerkstukken maken, maar nu gaan we weer gewoon
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verder met de lessen. Deze week hebben we geleerd over
“De kringloop van het water”.

Groep 6
Er wordt deze week nog hard gewerkt aan de Cito toetsen,
deze week is spelling aan de beurt. Ook zijn inmiddels bij alle
leerlingen de AVI afgenomen. Deze week worden de DMT’s
ook afgerond.
De stapel rapportmappen is nog niet helemaal compleet,
wilt u er zorg voor dragen dat deze zo snel mogelijk op
school komt? Bij de deur hangt de inschrijflijst voor de
rapportgesprekken, heeft u zich al ingeschreven?
Voor DaVinci zijn we bezig met de themawerktstukken, we
hebben onze ideeën besproken en gaan vanaf deze week
de ideeën uitwerken. In de les hebben we het gehad over
uitvindingen uit China, zoals vuurwerk. Naast dat het
natuurlijk prachtig is om naar te kijken, hebben die knallen
ook oorspronkelijk een functie gehad zeggen de Chinezen.
Afgelopen maandag hebben we de groepsbeloning in
kunnen zetten. We hebben een hele gezellige
spelletjesmiddag gehad in de klas. Snel maar weer ons best
doen om nog zo’n beloning te verdienen.
Huiswerk:
Donderdag 7 februari:
Spellingsblad

Groep 7
Eindelijk konden we woensdag starten met de
chromebooks. De kinderen konden bijna niet wachten.
Gelukkig lijkt alles nu goed te werken. Eigenlijk veranderd er
niet veel, want we werken gewoon met Snappet. Wat wel
heel fijn is dat we voor internet en office nu niet meer een
chromebook uit de gang hoeven te pakken. We hebben
met de kinderen een lijstje gemaakt met regels, zodat de
chromebooks netjes blijven en op de juiste momenten wordt
gebruikt.

Stichting Wouw
Theatergroep Heldhaftig speelt
de voorstelling ' Kerf de
labjesrat'
Stichting Jeugdtheater WOUW
te Zoeterwoude, organiseert
en presenteert zes
professionele
theatervoorstellingen per jaar,
voor kinderen van 4 tot 8
jaar. Op zondag 17 februari
2019 organiseert WOUW weer
een kindervoorstelling, geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Kerf de labjesrat (4+ / 6+) is
een wonderlijk, beeldend
verhaal met mooie liedjes. Een
avontuur langs kerfjes in je
staart, vriend Steen, de
Verklap-ekster, giechelende
Bloemen, Kirf, Karf en Korf, en
een altijd jokkende Spin.
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
Kijk voor meer informatie en de
agenda
op www.wouwzoeterwoude.nl

Eva heeft samen met Jeffrey uit groep 4 een les Aikido
gegeven. Dit is een Aziatische ‘vechtsport’. In de gymzaal
hebben we geleerd hoe een Aikido les begint, hoe je moet
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zitten, een paar technieken en rollen. Ook groep 4 heeft een
Aikido-les gekregen.
Volgende week donderdag (!) gaan we naar het
gemeentehuis. We vertrekken om 8.30 uur van school en
zullen rond 12.30 terug zijn. Wie wil er met ons mee ? Vrijdag
komt een professor in de klas vertellen over zijn werk op de
universiteit.

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.

Huiswerk: dinsdag 5 februari 2 rijen rekenblad en vrijdag 8
februari 244.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Groep 8

Kom de maand februari gratis
freerunnen in sporthal de
Hoftuyn in Leiderdorp.

De leerlingen van groep 8 zijn zich aan het oriënteren op
een middelbare school. Op school praten we daar geregeld
over en zijn we op bezoek geweest bij het Bonaventura
College Burggravenlaan en het Vlietland College. Het was
hartstikke tof om de scholen eens te zien, terwijl er gewoon
les gegeven wordt.
Verder zijn de kinderen in de klas bezig met
themawerkstukken. Ze hebben zelf een onderzoeksvraag
bedacht en presenteren hun onderzoek in de week van 18
februari. Sommige onderdelen zijn de kinderen van plan om
thuis uit te voeren of spullen van thuis mee te nemen. We zijn
erg benieuwd naar de presentaties!

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

We hebben de tablets ingeruild voor spiksplinternieuwe
chromebooks! We kunnen nu niet alleen makkelijker met
Snappet werken, maar de chromebook biedt ook veel
andere mogelijkheden. We hebben afspraken gemaakt met
het gebruik van de chromebook om dit in goede banen te
leiden.
Huiswerk:
Ma 4 feb: blad voltooid deelwoord
Woe 6 feb: Woordenschat 2 en 3 (It’s Learning)
Vr 8 feb: Breuken 5 (It’s Learning)
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