Weekbrief 15 t/m 22 maart 2019

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

Logo
Over enige tijd wordt de website van de Bernardusschool
vernieuwd. Bij deze vernieuwing past ook een nieuw logo.
Rechts bovenaan deze weekbrief vindt u ons nieuwe logo. Dit
logo zal binnenkort ook te zien zijn aan de buitenkant van onze
school.
Ook wanneer de leerlingen naar een buitenschoolse activiteit
gaan zullen ze herkenbaar zijn als ‘Bernardusleerlingen’ aan
nieuwe hesjes.

Agenda

22-3-2019
Klassentheater groep 7 – 8

26-3-2019
20.00 uur MR

Gebruik Snappet
Het is mogelijk om thuis in te loggen in Snappet. De kinderen
van groep 7 en 8 hebben een eigen inlogcode die zij ook op
school gebruiken. De groepen 4 t/m 6 hoeven op school niet
in te loggen, maar die mogelijkheid is er voor thuis wel. U kunt
een inlogcode krijgen in overleg met de leerkracht.
Het is niet onze bedoeling dat er thuis heel veel wordt
geoefend. Natuurlijk is het mogelijk om thuis eens extra te
oefenen. Dat kan dan met de oefeningen die in het
werkpakket klaar staan. Als de leerkracht het nodig vindt dat
er extra geoefend wordt, zal dit met u worden besproken.
Groep 7 en 8 krijgen soms huiswerk in Snappet.
Binnen Snappet is het mogelijk om de resultaten van een kind
te bekijken. Dit geeft inzicht in hoe het kind de taken gemaakt
heeft. De score wordt niet alleen beïnvloed door goede
antwoorden maar ook door de hoeveelheid opdrachten die
een kind af heeft. Hierdoor is het Snappet rapport niet altijd
gelijk aan de indruk die wij als leerkrachten hebben. Kom het
gerust aan de leerkrachten vragen als u meer informatie
hierover wilt.

5-4-2019
Klassentheater groep 3 – 4

12-4-2019
Koningsspelen

http://twitter.com/rkbernardus
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Koningsspelen
Op vrijdag 12 april is het zover: de Koningsspelen! Op deze dag
kunnen wij heel veel helpende handen van ouders gebruiken.
De kinderen van groep 1 t/m 3 moeten met de auto van en
naar het terrein van SJZ gebracht worden en daarnaast
begeleid worden tijdens de activiteiten. Wilt u alvast kijken of u
ons hierbij kunt helpen?
De spelletjes van de kleuters en groep 3 spelen we van 9.30 tot
11.30, in de ochtend dus.

Onze jarigen
22-03 Laura de Deckere
23-03 Sanne van den Hout
24-03 Senna Kreft
24-03 Tessa de Jong
24-03 Milenka Versteegen
24-03 Emma Kool
26-03 Hugo Vonk
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Daarnaast kunnen we ook veel hulp gebruiken in de hogere
klassen, dus kunt u ons helpen: zet deze datum alvast in uw
agenda! Alvast bedankt!

Paasviering Ouderhulp
Op donderdag 18 april vieren we met de school het
Paasfeest. ’s Ochtends gaan we naar de kerk en ’s middags
vieren we het op school.
We hebben in alle groepen hulp nodig bij het verstoppen van
de paaseieren en hulp nodig bij het knutselen of spelletjes.
Op de deur van de groep hangen twee lijsten waarop u zich
kunt inschrijven. Bent u niet op school maar wilt u zich wel
graag inschrijven? Stuurt u dan even een berichtje naar de
leerkracht via Maxclass.

Nieuws van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
SKZ organiseert de overblijf op de Bernardusschool u vast wel
bekend. Op dit moment zoeken wij een overblijfkracht voor
de donderdag, maar zijn wij ook op zoek naar mensen die af
en toe eens in willen vallen.
Een overblijfkracht eet met de kinderen in de klas, hier is de
leerkracht ook bij. Daarna spelen de kinderen buiten en bij
regen blijven zij in de klas.
De vergoeding is 7,50 euro per keer. Lijkt het u leuk om ons
overblijfteam te komen versterken neem dan contact op met
Desiree de Jong
ddjong@kinderopvangzoeterwoude.nl / 06-42379087
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Nieuws van het CJG

Nieuws uit de kleutergroepen
Deze week sluiten we het thema lente af en gaan we direct
door naar het thema Pasen. Het boek “Boer Boris en de
eieren” staat hierbij centraal.
Natuurlijk gaan we eieren beschilderen en allerlei leuke
opdrachten en werkjes doen over eieren paashazen enz. We
besteden ook aandacht aan het Paasverhaal. Voor de
afsluiting op 18 april hebben we nog ouders nodig die ons
willen helpen met het paascircuit en/of het verstoppen van
eieren. Bij ons lokaal kunt u zich inschrijven.
Volgende week dinsdagmiddag wordt er door Robin aan de
kleutergroepen dansles gegeven.
Dinsdag 2 april gaan de kleutergroepen naar Kaasboerderij
van Veen. Groep 2a zoekt nog ouders die kunnen rijden.

Groep 3
Op vrijdag 5 april verzorgen groep 3 en groep 4 samen het
klassentheater. U bent van harte welkom in de hal van de
school om te komen kijken. Het wordt een koninklijke
voorstelling, die om 14.00 uur begint. Op Maxclass hebben we
een berichtje geschreven over de kleding die we zoeken.
Sommige kinderen moeten ook thuis iets oefenen. Komende
week starten we met oefenen.
Fijn om te zien dat er hard geoefend wordt met lezen. We
hebben een pakketje leesteksten mee naar huis gegeven
voor de kinderen die dat nodig hebben. Binnenkort komt het
tweede pakketje eraan (als we starten met kern 9). We zijn
ook in de bieb geweest, daar mogen we om de 3 weken een
boek uitkiezen om in de klas te lezen.

Kinderen helpen omgaan met
een scheiding
Op 13 mei a.s. start in
Leiderdorp de KIES spel- en
praatgroep voor kinderen!
De KIES spel- en praatgroep is
bedoeld voor kinderen van
groep 5 tot en met 8, waarvan
de ouders kort of lang geleden
uit elkaar of gescheiden zijn.
Kinderen kiezen niet voor de
scheiding van hun ouders. Het
overkomt ze. Hoe kinderen
omgaan met de nieuwe
situatie kan zeer verschillend
zijn. Hoe kun je een kind
begeleiden in deze moeilijke
tijd? KIES (Kinderen In
EchtscheidingsSituaties) helpt!
Er vinden 7 wekelijkse
bijeenkomsten plaats van
15.30 tot 16.30 uur en 1
ouderbijeenkomst.
Locatie: CJG Leiderdorp. De
bijeenkomsten zijn gratis.
Ga voor aanmelden of meer
informatie naar
www.cjgcursus.nl of deze link

Groep 4
We zijn begonnen met oefenen voor het klassentheater op 5
april. Het gaat over koningen en koninginnen. Samen met
groep 3 maken wij er een prachtige voorstelling van. U ben
van harte welkom om te komen kijken nar uw zoon of
dochter. We beginnen rond 14.00u. Hebt u thuis nog
koninginnen of koningskleding zoals een mantel, jurk of iets
anders, dan mag het mee naar school genomen worden.
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Met Da Vinci zijn we begonnen aan het derde thema: Het
leven op het land. Op Max class staan de data wanneer we
heel hard hulp nodig hebben bij de themawerkstukken. U kunt
het op Max class aangeven maar u mag het ook tegen de
leerkracht zeggen.

Groep 5
Vorige week zijn we gestart met “Grej of the day”. De
kinderen krijgen 1x per week een raadsel mee naar huis,
waarover ze na school met u en met elkaar kunnen
brainstormen. De dag erna starten we met een (micro)les
waarbij de kinderen het onderwerp en allerlei interessante
weetjes te weten komen. Hierover worden dan
aantekeningen in het “Grey of the day” schriftje gemaakt. De
thuisopdracht is dan om aan minimaal 1 persoon dit door te
vertellen. We zien dat veel kinderen enthousiast met het
onderwerp bezig zijn en zelfs thuis extra informatie opzoeken
om in het schriftje te schrijven. Superleuk en leerzaam! Welke
onderwerpen we al gehad hebben? Dit is te zien op de poster
die naast de deur in onze klas hangt.
Ook deze week zijn we weer op zoek naar ouders die ons
willen helpen. Ditmaal zijn we op zoek naar ouders die ons
kunnen helpen bij een DaVinci circuit op woensdag 27 maart
van 11:00u tot 12:00u. De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5
gaan aan de slag met allerlei verschillende opdrachten die te
maken hebben met het thema “Leven op het land”. We
gaan aan de slag met zand, klei en brooddeeg, maar ook
wordt er van de kinderen gevraagd te tekenen of te schrijven.
U kunt zich opgeven in de agenda van MaxClass of bij de juf.
We zijn ons ervan bewust dat we deze weken een groot
beroep doen op u. Toevallig vallen er allerlei evenementen
en activiteiten in de maanden maart en april samen. We
hopen dat u toch ergens een gaatje vindt om ons te komen
helpen. We waarderen het in elk geval heel erg! En de
kinderen zijn blij dat door uw hulp deze activiteiten kunnen
doorgaan!
Bij taal hebben we deze week extra geoefend met het
zelfstandig naamwoord en het schrijven van een komma op
de juiste plaats. De kinderen vonden dit nog lastig. Bij rekenen
oefenen we nu de kwartieren bij het klokkijken. Wat is nu
“kwart over” en wat is “kwart voor”. Bij spelling herhalen we
woorden waar je een “t” hoort, maar waar je een “d” schrijft,
zoals “brandweer”.

Stichting Wouw
Jovel's Magic Circus Comedy
Show
Stichting Jeugdtheater WOUW
te Zoeterwoude, organiseert
en presenteert zes
professionele
theatervoorstellingen per jaar,
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Op zondag 24 maart 2019
organiseert WOUW weer een
kindervoorstelling, geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Interactieve familieshow voor
goochelen, humor en circus!
De Magic Circus Comedy
Show is een interactieve
voorstelling voor jong en oud.
In deze show krijgt het publiek
veel circuskunsten te zien van
artiest Jovel. Goochelen,
jongleren, diabolo,
eenwielfietsen, het volgt elkaar
allemaal in razend tempo op!
Improvisatietheater en humor
zorgen voor veel verrassende
momenten en een band
tussen artiest en publiek. Jovel
voert in de show opdrachten
uit van een voice-over en
steeds als de opdracht lukt
verandert Jovel’s kleding op
magische wijze. Laat het
pubiek genieten van een show
vol grappige momenten en
ware circuskunst!
De show wordt gespeeld door
Jori Veldhuizen, veelzijdig
circusartiest met
Pedagogische opleiding. In
deze circus- en theatershow
verandert de rekwisiteur tot
artiest.
https://www.facebook.com/e
vents/244364593181020/
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Groep 6
Vorige week is de campagne #DOESLIEF van SIRE gestart. Bij
begrijpend lezen hebben we dit onderwerp uitgebreid
besproken. Hier volgde een complimenten dag op en vorige
week hebben we de hele vrijdag een Complimenten’mol’ in
de klas gehad. Omdat iedereen het spel goed meespeelde
(dmv complimenten uit te delen) was het nog moeilijk om de
‘echte’ complimenten’mol’ raden. De complimenten’mol’ zal
nog regelmatig onverwachts opduiken in de klas.
Op voorbereiding op de lessen van Davinci zijn we in de klas
de serie ‘13 in de oorlog’ aan het kijken. Een indrukwekkende
documentaire serie over hoe kinderen de 2e wereldoorlog
hebben ervaren/beleefd.
Daarnaast zijn we ook begonnen met de werkstukken, de
onderwerpen zijn gekozen en sommige kinderen gaan alleen
aan de slag en sommige gaan in tweetallen een werkstuk
maken.
Voor de kettingreactie in de klas volgende week zoeken we
nog ouders, u kunt zich inschrijven via maxclass.
Deze week starten we ook weer met Topo, deze week komt
het zuiden van Nederland aan bod. De toets hiervoor is
volgende week donderdag (28 maart).

Groep 7
Deze week heeft in het teken gestaan van het klassentheater.
Het thema is Lentekriebels. Samen met groep 8 hebben we
geoefend en we hopen jullie allemaal vrijdag om 14.00 te zien
voor een spetterende show. Vrijdag is ook de eerste judoles.
Vandaag hebben we alvast geoefend met het maken van
de goede knopen. Donderdag gaan we met groep 6/7/8
kettingreacties bouwen. Er zijn al wat ouders die willen helpen,
maar hoe meer, hoe beter!
Afgelopen woensdag zijn we even naar het stemlokaal in de
Eendenkooi geweest om een kijkje te nemen. Dit als
voorbereiding op de kindergemeenteraadsvergadering op
woensdagavond 17 april.
We hebben deze week twee lastige nieuwe dingen geleerd.
Met spelling zijn we voor het eerst echt bezig geweest met de
voltooid deelwoorden en we hebben gerekend met
ongelijknamige breuken (3/4 + 1/2=) . Twee onderwerpen die
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niet eenvoudig zijn en waarbij het vast eventjes duurt voordat
we het goed doorhebben, maar dat is helemaal niet erg.
Huiswerk: Snappet blok 1 verder som en voorspel 248

Groep 8
We hebben uw hulp hard nodig de komende weken!
Inschrijven kan bij de klas of via een berichtje van Maxclass.
Op donderdag 28 maart gaan we met de kinderen
kettingreacties maken in de school. De leerlingen hebben
vaak grootse ideeën maar de uitvoering is toch altijd een
stapje moeilijker dan gedacht. Ze hebben het idee de week
ervoor al voorbereid, maar nu gaan ze de kettingreactie zelf
bouwen. Uw hulp is zeer welkom! Om 13:00 beginnen we met
bouwen en om 14:00 gaan we de kettingreacties van elkaar
bekijken.
Op maandag 1 april (géén grap) gaan we naar een
theatervoorstelling voor groep 7 en 8 met de auto. Kunt u ons
helpen met het vervoeren van de leerlingen? De precieze
tijden volgen nog.
Op woensdag 3 april fietsen we met de klas naar de
Garenmarkt in Leiden. Daar begint de bagagewandeling. We
lopen een route door Leiden langs monumenten en
belangrijke gebouwen die tot leven worden gebracht door
onze gids. Die vertelt ons alles over Leiden in de Tweede
Wereldoorlog. Kunt u ons helpen met meefietsen en
begeleiden van de leerlingen tijdens deze
bagagewandeling? We vertrekken rond 09:00 van school en
zijn rond 12:00 weer terug.
Op vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen. De leerlingen
gaan dan in groepjes langs verschillende workshops zowel ’s
ochtends als ’s middags. We hebben uw hulp nodig bij het
fietsen en begeleiden van de groepjes.
Op 15, 16 en 17 april werken we aan de eindtoets van DIA.
We bieden de toets in delen aan om het behapbaar te
houden voor de leerlingen.
Huiswerk: volgt via Maxclass
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