Weekbrief 15 t/m 22 februari 2019
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Staking 15 maart 2019
Een aantal vakbonden roepen op vrijdag 15 maart een
staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair
onderwijs tot universiteit. De vakbonden vinden dat er meer
geld moet komen voor verbetering van de salarissen.
Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt
wordt om de werkdruk te verlagen. Een van de grootste
problemen is het tekort aan bevoegde leerkrachten.
De cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs zijn
nog in volle gang. Ondanks dat we als Bernardusschool
bovenstaande eisen onderschrijven, legt niemand op 15
maart het werk neer. In alle groepen wordt op 15 maart dus
gewoon lesgegeven!

Agenda

15-2-2019
Rapport

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

25-2-2019
Voorjaarsvakantie t/m 8
maart

Rapport
Op vrijdag 15 februari krijgen alle leerlingen hun rapport
mee. Hierover kunt u vanaf maandag 18 februari in gesprek
met de leerkracht.
Die week 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.

13-3-2019
Luizencontrole

http://twitter.com/rkbernardus

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.
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Warme truien/sloffendag
Op vrijdag 15 februari is het zover. De Bernardusschool doet
mee aan Warme Truiendag. Dit is een idee wat gekomen is
vanuit de leerlingenraad. Vorig jaar deden we voor het eerst
hieraan mee, dit jaar kozen de kinderen in de leerlingraad
ervoor om dit te herhalen.
We staan hierbij even stil bij het klimaat en hoe wij met
elkaar voor energiebesparing kunnen zorgen. Op deze dag
gaan alle verwarmingen laag en zal het dus frisser zijn in de
school. Want wist je dat we met één graad lager maar liefst
6% CO2 en 6% energie besparen? Dus trek een warme trui,
joggingbroek, onesie of iets anders warms aan. Verwarm
jezelf, niet de wereld! Voor meer informatie kun je kijken op
deze site: https://www.warmetruiendag.nl/informatie

Onze jarigen
17-02 Bryan Artist

1

17-02 Kees van der Starre 1
17-02 Ib Rijntjes

2b

18-02 Mats Beukers

4

20-02 Alesha Versteegen

7

21-02 Daniel Gulan

5

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Groep 5 bedacht er ‘warme sloffendag’ bij. Ze hadden een
heel mooi lijstje met redenen:
• het is leuk
• de school wordt minder vies
• het is lekker warm
• het is grappig
• als je sip bent en je kijkt naar beneden dan ben je
weer blij.
Dus: héb je warme sloffen? Doe ze aan als je binnen bent! En
zorg zeker voor een lekkere warme trui.

Nieuws uit de kleutergroepen
We sluiten volgende week het thema “Wij gaan op
berenjacht” af. Daarna gaan we genieten van een
welverdiende vakantie. Want wat is er de afgelopen weken
weer hard gewerkt!
We spreken u komende week tijdens de 10
minutengesprekken. Vrijdag 15 februari doen we mee aan
warme truiendag. Op vrijdag 22 februari is er
speelgoedmiddag.

Groep 3
Voor DaVinci gaan we na de voorjaarsvakantie werken aan
‘Leven op het land’. Er komen al heel wat dino’s en dinoboeken mee naar school. Leuk! We gaan nu ook een
themawerkstuk maken en hebben daar flink wat hulp van
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ouders bij nodig. We zetten hiervoor een oproep op
Maxclass.
Vrijdag gaat rapport 1 mee naar huis en volgende week
praten we daar met elkaar over. Het is handig om het
rapport mee te nemen naar het gesprek.
Met lezen leerden we over de letter ‘ng’ van ring en zing en
pingpong. Ook leerden we woorden die eindigen op een –b
of –d (krab/hond), die je anders uit moet spreken dat je ze
schrijft.

Groep 4
Volgende week hebben wij de Probots voor het laatst, dus
als u op dinsdag of donderdag middag tijd hebt? Graag!
We beginnen om 13.30 uur.
Vrijdag staat juf Corrie voor de klas, dan gaat ook het
rapport mee naar huis.
De tafels van 1, 2, 5 en 10 zijn door alle kinderen gehaald. Na
de vakantie moet iedereen de tafel van 3 kennen. Dat
wordt goed oefenen in de vakantie.

Groep 6
We sluiten komende week het thema Azië af. Vrijdag 22
februari mogen alle ouders komen kijken naar de
themawerkstukken van groep 6/7/8. We starten rond 14.00
uur.
Met rekenen hebben we het uitgebreid over breuken en
pizza’s in punten verdelen gehad. We kregen er bijna
allemaal wel trek van.

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

Huiswerk:
We gaan na de vakantie weer aan het nieuwe huiswerk.
Wel kunt u met uw zoon/dochter altijd oefenen met de tafels
en het klokkijken!

Groep 7
Vorige week hebben de kinderen een brief mee naar huis
gekregen over de sociale weerbaarheidstraining. We
hebben die brief (het strookje) nog niet van alle ouders terug
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gekregen. Dat zouden we wel graag willen, zodat we weten
wie er bij de informatieavond aanwezig is.
We sluiten komende week het thema Azië af. Vrijdag 22
februari mogen alle ouders komen kijken naar de
themawerkstukken van groep 6/7/8. We starten rond 14.00.
Huiswerk:
Vrijdag 22 februari: voorspel 246

Groep 8
Volgende week zijn de rapportgesprekken. Heeft u zich al
ingetekend? Op Maxclass staat het lijstje ook
gefotografeerd. U kunt ook een berichtje sturen met de
datum en de tijd. Dan vul ik het op het schema in.
Volgende week vrijdag is de laatste dag voor de vakantie.
De kinderen presenteren dan hun themawerkstukken. Komt
u ook kijken in de middag? De precieze tijden volgen via
Maxclass.
Huiswerk:
Ma 18 feb: werkwoordspelling blad 14
Woe 20 feb: Breuken 11 op It’s Learning
Vr 22 feb: huiswerkvrij
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