Weekbrief 29 maart t/m 5 april 2019

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

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?

Agenda

5-4-2019
Klassentheater groep 3 – 4

12-4-2019

De spelletjes van de kleuters en groep 3 spelen we van 9.30 tot
11.30, in de ochtend dus.

Koningsspelen

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!

15-4-2019

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.

Eindtoets PO (groep 8)

18-4-2019
Paasviering

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.

19-4-2019
Goede vrijdag (leerlingen
vrij)

Nieuws uit de kleutergroepen
Het thema lente is in de kleutergroepen afgesloten. We
starten maandag met het thema Pasen. Hier werken we 3
weken over. Het cijfer 10 en de letter h (hu) staan deze 3
weken centraal.

http://twitter.com/rkbernardus
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Afgelopen dinsdag heeft Robin aan de kleutergroepen een
dansles gegeven. De kinderen vonden het ontzettend leuk en
hebben erg goed meegedaan. De kinderen hebben een
folder van Mini Dance mee naar huis gekregen.
Dinsdag is het de Nationale Buitenlesdag en daarom gaan de
kleutergroepen voor een leerzame boerderijles naar
Kaasboerderij van Veen.
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Welke ouders komen de
kleutergroepen helpen? Kleuters naar het terrein van SJZ
brengen en daar een groepje kinderen begeleiden. De
intekenlijst hangt bij het lokaal van uw zoon/dochter.

Onze jarigen
30-03 Esmee van der Werff 2a
30-03 Chloë van Leeuwen
3
01-04 Daan van der Star
01-04 Floor van der Star
02-04 Noa Dubbeldeman
04-04 Anouk de Deckere
04-04 Duncan Korbee
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Wij zoeken voor donderdagmiddag 18 april nog hulpouders.
Voor het kleuter Paasspelcircuit van 12:45 – 13:45u en voor
eieren verstoppen van 13:30 – 14:00u.
Alvast enorm bedankt!

Groep 3
Het was een leuke gezellige week in groep 3. We zijn druk
bezig met ons klassentheater en hebben nu ook posters
gemaakt die door de hele school heen hangen. U komt toch
zeker ook kijken? Onze voorstelling is vrijdag 5 april om 14.00u
(maar dat las u al op de posters..).
Verder waren we bezig met het DaVinci-circuit. Samen met
groep 4 en 5 deden we allerlei verschillende activiteiten die
hoorden bij “Leven op het land”. Fijn dat we beide keren 3
ouders hadden, we hadden jullie hulp hard nodig.
Op ons mededelingenbord hangen ook weer de inschrijflijsten
voor de Koningsspelen en voor de Paasactiviteiten. Zeker bij
de Koningsspelen hebben we veel hulp van ouders nodig om
te rijden en begeleiden….

Groep 4
Themawerkstukken Da Vinci
Dit thema gaat over het leven op het land. We leren over
Pangea, over dino ’s, over insecten en hoe belangrijk die zijn
voor de bloemen.
Woensdag 10 april van 10.30 tot 11.30, donderdag 11 april
van 13.30 tot 14.30 en dinsdag 16 april van 13.30 tot 14.30,
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gaan de kinderen beginnen aan hun thema werkstuk, ook dit
keer samen met groep 5. Wij kunnen hier heel goed uw hulp
bij gebruiken dus als u kunt, dan graag opgeven bij de
leerkracht. Er hangt een lijst naast de deur van het Lokaal.
Wat fijn dat ouders ons kwamen helpen bij het creatief circuit
van DaVinci en dat er zelfs laboratoriumjassen zijn geregeld!
Heel erg bedankt daarvoor! In de groepen 3,4 en 5 waren
verschillende opdrachten te doen die te maken hebben met
de lessen van DaVinci “Het leven op het land”. Zo konden de
kinderen onder andere een vulkaan laten uitbarsten, een
fantasiedino bedenken en een bij knutselen. Vrijdagmiddag
doen nog een keer het circuit zodat ieder kind twee dingen
heeft gedaan.

Groep 5
Deze week is het “De week van het geld”. In de klas maken
de kinderen kennis met de euro. We informeren ze over het
belang van goed omgaan met geld en we informeren ze
over het belang van goed sparen. We gebruiken hiervoor een
speciaal “Euroboekje” waaruit we gaan werken tijdens de
rekenlessen en daarnaast hebben we nog werkbladen.
Wat fijn dat ouders ons kwamen helpen bij het creatief circuit
van DaVinci en dat er zelfs laboratoriumjassen zijn geregeld!
Heel erg bedankt daarvoor! In de groepen 3,4 en 5 waren
verschillende opdrachten te doen die te maken hebben met
de lessen van DaVinci “Het leven op het land”. Zo konden de
kinderen onder andere een vulkaan laten uitbarsten, een
fantasiedino bedenken en een bij knutselen.

Bingo in de Eendenkooi
Woensdag 10 april kinderbingo in
de Eendenkooi voor kinderen
vanaf 7 jaar van 14.00 uur tot
15.00 uur.
Voor alle kinderen die ook
weleens bingo willen spelen kom
lekker meedoen, je kunt leuke
prijzen winnen.
We spelen 5 rondes en iedere
ronde heeft een prijs voor de
kleine bingo, en natuurlijk ook een
voor de volle kaart.
Meedoen incl. drinken kost
€0,50per ronde. Je moet natuurlijk
wel zelf goed de genoemde
cijfers van de kaart kunnen
strepen, want het is alleen voor
kinderen. Dus (groot-)ouders
mogen niet meekomen en
helpen
Hartelijke groet, namens de
Eendenkooi.

Dinsdag 9 april staat er een bezoekje aan Kaasboerderij van
Veen in Zoeterwoude Dorp gepland, maarrrrrrr.... we hebben
niet genoeg rij-ouders. Wie oh wie gaat er met ons mee? We
worden om 12:30u op de boerderij verwacht en het bezoek
zal anderhalf à twee uur in beslag nemen. U kunt zich
inschrijven op het inschrijfformulier op de deur of op MaxClass.

Groep 6
Deze week hebben we bij Davinci weer hard aan het
werkstuk gewerkt. Er is al veel informatie verzameld over de
verschillende onderwerpen, die de kinderen hebben
gekozen. Ook hebben we deze week met de groepen 7 en 8
een kettingreactie gemaakt in de verschillende groepjes.

Pagina 3 van 5

Met het begin van de lente zijn er bij taal mooie lente
gedichten geschreven. Deze worden ook voorgedragen aan
de klas of alleen de juf.
Het is altijd goed om vooruit te kijken, maar bij taal zijn we
bezig met de werkwoorden in de verleden tijd. Bij spelling
komen deze week de ’s voor of na een woord aan bod.

Groep 7
Ons klassentheater heeft nog al wat reacties opgeroepen.
Het was natuurlijk ook een heel spannend thema;
Lentekriebels. De kinderen hebben met echt een hele goede
voorstelling gegeven! Heeft u foto’s gemaakt? Die zien we
dan graag op Maxclass.
Aanstaande maandag gaan we naar het theater. Gelukkig
hebben we genoeg rijders kunnen vinden. Het thema sluit
mooi aan bij het DaVinci onderwerp, nl de Tweede
Wereldoorlog.
Donderdag is het theoretisch verkeersexamen. Hiervoor
hebben we uitgebreid geoefend. De oefentoetsen staan nog
op Itslearning, voor wie wil. We laten zo snel mogelijk meer
weten over het praktisch examen, maar dat zal pas na de
meivakantie plaats vinden.

Groep 8
Maaike is bij ons langs geweest om met de klas te praten over
ze zich voelen in de groep. Zij helpt de groep de doelen te
bereiken die we met elkaar in deze les hebben opgesteld. De
kinderen hebben open verteld over hoe zij zich voelen en wat
we graag willen verbeteren. Maaike komt waarschijnlijk later
nog een keer langs om verder te gaan met het groepsproces.

Meerburg
Lekker dansen, bewegen en
plezier hebben op de leukste
kinderliedjes, dat doe je bij
mini-dance.
Goed voor de motorische
ontwikkeling en het leren
samen spelen. Voor alle
kinderen tussen 3,5 en 6 jaar.
De eerste 3x gratis meedoen!!!
Kom jij ook ? Meld je nu aan
via
jazzdans@meerburgzoeterwou
de.nl
Waar
Wanneer
15 April
Hoe laat
17:15

: Eendenkooi
: Maandag 1,8 en
: van 16:30 tot

Als uw kind op de BSO/het
kinderdagverblijf zit in
Zoeterwoude-Rijndijk zullen de
groepleid(st)ers in overleg met
u uw kind naar de gymzaal
brengen.
Kijk voor meer informatie op
www.meerburgzoeterwoude.nl
of op
www.facebook.com/meerbur
gzoeterwoude

In de klas praten we veel over thema’s rondom de Tweede
Wereldoorlog. Leerlingen hebben spulletjes meegenomen
van thuis om daarover te vertellen en ze op de thematafel te
leggen. We gaan maandag 1 april naar een
theatervoorstelling met de auto’s. We hebben nog één auto
nodig die ons kan helpen met het vervoer. We vertrekken om
12:30. Wie kan ons uit de brand helpen?
Verder staan de Koningsspelen, de eindtoets en Pasen op het
programma. Voor de Paasviering heb ik de hulp nodig van
ouders die op donderdag 18 april kunnen helpen met
knutselen in de klas en het verstoppen van de eieren voor de
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kinderen. Op het bord hangt een lijst waarop u zich kunt
inschrijven of u kunt mij een berichtje sturen.
De komende weken praten we in de klas over 4 thema’s van
Lentekriebels verdeeld over 4 lessen. We bespreken:
vriendschap, verliefdheid, lichamelijke en geestelijke
veranderingen en seksuele identiteit.
Huiswerk:
Maandag 1 april: Oefening 3 en 4 Spellingblad
Woensdag 3 april: Lezen blad Vrijheid en maken van de
opdrachten
Vrijdag 5 april: Redactiesommenblad 13
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