Weekbrief 7 t/m 14 september 2018

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

Staking 12 september 2018

Agenda

3-9-2018

Op woensdag 12 september gaan de leerkrachten (met
een groot deel van ons team) opnieuw staken. De
Bernardusschool zal die dag gesloten zijn!

Start ouderkindgesprekken
t/m 14 september 2017

We hebben in 2017 al een prikactie (27 juni) en twee
stakingsdagen (5 oktober en 12 december) achter de rug.
Vervolgens is er een estafettestaking ingezet waarbij alle
provincies na elkaar een dag staken. Op woensdag 12
september zijn de provincies Zuid-Holland en Zeeland aan
de beurt. Het PO-front, waarin werknemers en
werkgeversorganisaties verenigd zijn, blijft druk uitoefenen
op de politiek in het belang van het onderwijs.

20-9-2018

Gelukkig is er sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er
is structureel 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
werkdrukvermindering. Er is een onderhandelaarsakkoord
voor een nieuwe – kortdurende – CAO waarin een begin
wordt gemaakt met het optrekken van lerarensalarissen in
de richting van het salarisniveau van het voortgezet
onderwijs. Het door de overheid beschikbaar gestelde
bedrag van 270 miljoen euro is echter niet voldoende. De
lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te ver achter
ten opzichte van het voortgezet onderwijs, waardoor het
vak niet aantrekkelijk genoeg is voor nieuwe mensen.
In de nabije toekomst wordt een serieus lerarentekort
verwacht met alle gevolgen van dien. Er zijn nu al scholen
die hun personeelsformatie niet rond kunnen krijgen. We
gaan een schooljaar in zónder invallerspool, er zijn gewoon
nauwelijks meer invallers. Dat betekent dat bij ziekte van
leerkrachten, groepen moeten worden opgedeeld of zelfs
naar huis gestuurd. Voor onze school kan het betekenen dat

Informatieavond

24-9-2018
Ouderraad

25-9-2018
MR vergadering

1-10-2018
Minikoraal groep 7 en 8

http://twitter.com/rkbernardus
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de maatregelen die we hebben bedacht om de werkdruk
te verminderen (zoals de gymlessen van meester Tim of de
zorgochtenden) vervallen, omdat er nu eenmaal iemand
voor de klas moet. En daarmee wordt de werkdruk dan
eigenlijk juist weer verhoogd.
Dat laatste is voor ons de reden dat we er voor kiezen om
nogmaals een duidelijk signaal af te geven. We maken ons
zorgen over ons vak, niet over ons éigen salaris.
Staken is een middel waar we niet graag naar grijpen. Nu
stoppen met actievoeren betekent echter dat door een
tekort aan leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs
achteruit zal gaan. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat u
geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze actiedag.
Dat betreuren wij, maar vragen begrip voor het feit dat dit
middel voor ons op dit moment de beste manier is onze
zorgen over het onderwijs aan huidige en toekomstige
leerlingen onder de aandacht te brengen.

Onze jarigen
08-09 Rosa Borkent
09-09 David Hagen
09-09 Xander Hagen
12-09 Benjamin van Haastert
12-09 Tijmen Brummelkamp
12-09 Finn Rotmensen
14-09 Bo Rijntjes

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Informatieavond
Graag nodigen wij u uit op donderdag 20 september op de
Bernardusschool waarin u meer informatie krijgt over ons
onderwijs. Er zijn twee informatierondes waarbij u zelf een
keuze maakt voor een onderwerp. We hopen u allemaal te
verwelkomen op deze avond.
Programma
19.30 uur

Welkom

19.45 - 20.15 uur

Info-ronde nummer 1

20.15 uur

Wissel

20.20 - 20.50 uur

Info-ronde nummer 2

20.50 – 21.30 uur

Borrel

In de bijlage geven we in het kort geven de inhoud van de
informatierondes aan.

Schrijfonderwijs
Een mooi handschrift en een goede verzorging is een
visitekaartje. Ons onderwijs is er op gericht kinderen niet
alleen vloeiend, maar ook duidelijk te laten schrijven.
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Op de Bernardusschool schrijven de leerlingen met
schoolpotloden en schoolpen. We schrijven met een
schoolpotlood of een schoolpen om de ontwikkeling van
een vloeiend, leesbaar en regelmatig handschrift aan te
leren en te stimuleren. Voor leerlingen die moeite hebben
met schrijven zijn er na overleg met de groepsleerkracht en
IB-er alternatieven op school beschikbaar.
Alle schrijfmaterialen worden eenmalig door de school
verstrekt en schrijven met ander materiaal is niet toegestaan.
Is een leerling zijn/haar pen kwijt of is deze moedwillig
beschadigd of defect geraakt, dan kan tegen kostprijs op
school een nieuw exemplaar worden verkregen bij de
groepsleerkracht.

Traktaties
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat
mag ook, want jarig zijn is feest! Maar het is dan wel goed
om traktaties voor op school klein te houden en niet te
calorierijk te maken. Of geef in plaats van iets eetbaars een
klein cadeautje.
Wij merken dat de traktaties steeds groter en/of ongezonder
worden. Wilt u hiermee rekening houden. Klikt u voor ideeën
voor een gezonde traktatie op de volgende link
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-overgezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-enkinderfeest.aspx

Nieuws van de gymnastiekjazz en turnvereniging
Meerburg.
Houd je van gymnastiek,
turnen of vind je het leuk om
een keer te (jazz)dansen of
freerunnen?
Kom dan in de maand
september met je vriendjes
en/of vriendinnetjes GRATIS les
volgen bij de Gymnastiek-,
Jazz- en Turnvereniging
Meerburg.
Met elkaar sporten, dat lijkt ons
leuk en gezellig!
Groeten namens de gym-,
freerun-, jazz- en turnleiding
Zie
www.meerburgzoeterwoude.nl
voor meer informatie
Volg ons nu ook op Facebook:
@meerburgzoeterwoude

Nieuws van het leerplein
Op het leerplein zijn we weer gestart met de workshops.
Voor de kleuters hebben we deze periode het leerplein fijne
motoriek. Door middel van allerlei activiteiten oefenen we
de goede pengreep, het knippen met een schaar ed.
Voor leerlingen van groep 3 en 4 zijn we begonnen met het
leerplein verrijken. We gebruiken hiervoor het thema uit de
methode “da Vinci” en gaan dieper op de onderwerpen in.
Voor leerlingen uit groep 5 en 6 zijn we de workshop
klokkijken gestart. We houden ons vooral bezig met de
analoge tijd. We gebruiken hierbij allerlei werkvormen om zo
het klokkijken onder de knie te krijgen.
Voor groep 8 draait het leerplein spelling “hoe pak ik het
aan”. Welke stappen moet je maken om een woord goed te
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kunnen schrijven? Ook in deze workshop gebruiken we
verschillende werkvormen om dit te oefenen.

Yoga in de Eendenkooi,
Zoeterwoude Rijndijk

Wanneer uw kind deelneemt aan een van deze workshops
krijgt u hier via de leerkracht informatie over.

Gratis proeflessen in de week
van 17 september. De lessen
zijn op maandagavond van
20.00 - 21.30 uur,
woensdagochtend van 10.30 11.30 uur, woensdagavond
van 19.30 tot 21.00 uur,
vrijdagochtend van 10.30 11.30 uur.

Nieuws uit de kleutergroepen
We zijn met de kinderen op bezoek geweest in de MCD ter
introductie van het nieuwe thema. Dit was een groot succes!
In onze groepen spelen we winkeltje en zodoende leren we
tellen en allerlei nieuwe woorden en letters. Zoals u in de
ouderbrief op Maxclass heeft kunnen lezen leren we de
letter g van gratis en geld.
Op donderdag 20 september vertellen we in tijdens de
informatieavond graag over hoe we werken en welke
onderwerpen er nog aan de orde komen.
In groep 1/2A is Emily gestart in groep 1/2B is Leanne aan het
oefenen en is Sanne nu echt gestart. Veel plezier allemaal!

Groep 3
Wat een fijne week hebben we achter de rug in groep 3. We
leerden de woorden vis en sok en oefenden met de letters
die we tot nu toe geleerd hebben: i – m – r – v – s . Nu we
een rijtje letters kennen, kunnen we écht aan het lezen
gaan. Want als je voor ‘ik’ een m zet, heb je mik!
Bent u al lid van de bieb? Want (nogmaals) daar hebben ze
prima boekjes op het niveau van beginnende lezers.
Elke dag 5 á 10 minuten oefenen, helpt zéker om
leeskilometers te maken en om beter te kunnen lezen.
We hadden het deze week over de afspraken in de klas.
Welke afspraak vind jíj belangrijk? Iedereen maakte een
tekening van zijn of haar belangrijkste afspraak. Ook leerden
we een liedje over afspraken: Voortaan doe ik alles anders
(op Youtube te vinden).
Wat een leuke ouderkindgesprekken hebben we tot nu toe
gehad! Zo leuk om te zien hoe de kinderen hier steeds beter
in worden. Ze gaan nu zien dat het handig is om iets aan de
juf te laten weten over jezelf, dan kan ze daar rekening mee
houden. Als alle gesprekken zijn geweest en verwerkt hier op
school krijgt u de brief met de afspraken erop weer terug.

Graag van te voren opgeven:
corrie.bocxe@hgt.nu
06-147 444 26 / 071 542 09 14
De lessen die in de Eendenkooi
worden gegeven zijn geschikt
voor zowel beginners als
gevorderden.
Alle spiergroepen in het
lichaam worden bij Yoga
gebruikt. Elke houding (Asana)
maakt je bewust van de
spanning en/of ontspanning
van je spieren en werkt op die
manier aan de versoepeling
van al je spieren.
Binnen deze vorm van yoga
(hatha-yin) wordt op een
rustige, aandachtsvolle manier
gewerkt, waardoor je je
lichaam beter leert kennen en
gebruiken.
•
Een badhanddoek en
kussentje meenemen,
yogamatten zijn aanwezig.
•
Gemakkelijk zittende
kleding.
Wekelijkse lessen, kleine
groepen: minimaal 4,
maximaal 8 personen. 10 euro
per les.
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Dan kunnen we daar bij een rapportgesprek nog eens op
terug komen.

Groep 4
Maandag 10 september gaan de kinderen weer naar de
Bibliotheek om een boek uit te zoeken. Wij gaan om half elf
direct na de pauze. Wie kan er groepjes kinderen
begeleiden? Ik zoek een ouder of ouders die dat bij elk bieb
bezoek kunnen doen. Het is om de drie weken. Graag
opgeven bij juf Corrie.

Groep 5
Wat fijn dat bijna alle ouders zich hebben ingetekend voor
de ouderkindgesprekken. Vergeet u niet het formulier in te
vullen en mee te nemen? Zo kunnen we evt gemaakte
afspraken opschrijven voordat u het formulier weer digitaal
terugkrijgt. Ook zouden we graag de formulieren met de
gegevens over uw kind (adres, noodnummer etc)
terugkrijgen, zodat we u kunnen bereiken wanneer dat
nodig is.
Bij de woordenschatlessen van taal hebben we gepraat
over het thema “Omgeving en milieu”. Wat kun je doen als
je “milieubewust” wilt zijn? Daarbij kun je denken aan
“recyclen”, “besparen” en dus niet “verspillen”. Op de
woordenschatposters in de klas is te zien welke woorden we
hebben geleerd.
In deze groep durven al veel kinderen Engels te spreken. En
wie niet snapt wat er gezegd wordt in het Engels, wordt wel
weer door een ander kind geholpen. Fijn! Bij onze methode
“Our Discovery Island” maken de kinderen kennis met de
hoofdpersonen Rose, Harry en Professor Bloom. In de eerste
lessen hebben we geleerd hoe je kennismaakt met een
ander. Het hoofdstuk heet “Nature” en we leren woorden als
rock, insects, clouds and trees. Achter op het prikbord is onze
“English corner” met geleerde woorden en zinnen.

Groep 6
We zijn al goed op weg met de groepsbeloningen. De
kinderen moeten een rij vol hebben met stickers om een half
uurtje te verdienen voor iets leuks. Ik weet zeker dat dit snel
zal lukken.
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Deze week hebben wij geleerd hoe je de persoonsvorm kunt
vinden in de zin door de vraagproef te doen. Je maakt van
de zin een vraagzin, daardoor komt de persoonsvorm (vorm
van een werkwoord) vooraan te staan en dan weet je de
persoonsvorm.

Met rekenen zijn wij begonnen om getallen onder elkaar op
te tellen. Dit hebben wij ook al gedaan met geldbedragen.
We hebben ook geleerd hoe wij een getal x 10, x 100 en x
1000 moeten uitrekenen. Een aantal kinderen hebben zich al
ingeschreven voor de tafeldiploma’s. Ik hoop dat iedereen
de tafels van 5 t/m 12 snel komt halen, want dat is heel
handig (en belangrijk) tijdens het rekenen.
Tijdens Da Vinci leerde wij door de wetenschappelijk bril te
kijken naar hoe de aarde is ontstaan. Van een vloeibare
hete bol naar een bol met alleen maar water en uiteindelijk
ook contineten. Het filmpje van National Geographic
hierover was echt heel cool!
Het huiswerk voor donderdag 14 september is het rekenblad.

Groep 7
Zo in de tweede week van het schooljaar raken we allemaal
een beetje gewend aan elkaar en aan groep 7. Het is heel
leuk om alle ouder-kind gesprekken te houden, zo leren we
de kinderen gelijk behoorlijk goed kennen. We zijn al hard
aan het werk, maar gelukkig is er ook tijd genoeg voor leuke
dingen.
Juf Annemieke heeft huiswerk opgegeven voor rekenen. De
kinderen moeten het blad met redactiesommen maken. Als
het moeilijk is, mogen ouders best even helpen. En lukt het
echt niet? Geen probleem. De juffen willen het natuurlijk nog
eens uitleggen. We vinden het wel fijn als je dat niet op het
laatste moment pas zegt. Even op het werk schrijven dat je
het moeilijk vond, kan natuurlijk ook.
Op 25 september komt de GGD de groep 7 screening doen.
De kinderen hebben hiervoor een brief mee naar huis
gekregen, die we graag uiterlijk maandag weer terug
hebben.
We willen graag onze tentoonstellingstafel vullen met spullen
die bij ons project horen. Dat kunnen boeken zijn, maar
mogen ook voorwerpen zijn. We werken met het thema
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Maori en zoeken spullen over Nieuw Zeeland (en Australië),
over vogels, vulkanen, gesteente, de kiwi-vogel, evolutie en
bladeren van bomen en planten. Het is ook leuk als ouders
over een van deze onderwerpen misschien iets in de klas
kunnen komen vertellen.
Op 1 oktober doen we mee aan het mini-koraal. Het is fijn als
er ouders die middag met ons mee willen gaan. Er zijn echter
een beperkt aantal plekken beschikbaar. Laat het aub even
weten als u gezellig mee wil.

Groep 8
Meester Tim is vanmorgen ziek naar huis gegaan. Juf Marja
en Elvera zijn in de groep geweest. Vrijdag is juf Bouwiene in
de groep.
Wanneer de leerkrachten van groep 8 nog informatie met
de ouders willen delen, zullen zij dit via Maxclass doen.
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