Weekbrief 5 t/m 12 april 2019

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

Bernardusschool
Enige tijd geleden heeft een filmploeg opnames gemaakt van
onze school en ons onderwijs. Wij vinden dat onze school op
een mooie manier in beeld is gebracht. Via onderstaande link
kunt u de film bekijken.

Agenda

5-4-2019
Klassentheater groep 3 – 4

https://www.youtube.com/watch?v=0MKFDbcMI50&t=32s

Koningsspelen
Net als in de voorgaande weekbrieven vragen wij graag uw
aandacht voor de Koningsspelen. Deze worden gehouden op
vrijdag 12 april.
Wij kunnen nog ouders gebruiken die rijden en groepjes
begeleiden.
Onze excuses voor de onduidelijkheid w.b.t. de hulp die we
nodig hebben voor de groepen 4 en 5. Ook deze kinderen
moeten met de auto worden gebracht en hebben
begeleiding nodig tijdens de spellen.

12-4-2019
Koningsspelen

15-4-2019
Eindtoets PO (groep 8)

18-4-2019
Paasviering

Kunt u ons helpen, heel graag! U kunt dit laten weten aan de
leerkracht van de groep.

Paasviering Ouderhulp
Op donderdag 18 april vieren we met de school het Paasfeest
in de kerk. U bent van harte welkom in de kerk. We verzoeken
ouders op de achterste banken plaats te nemen en de
kinderen lopen met de groep mee en zitten vooraan in de
kerk.
’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.

19-4-2019
Goede vrijdag (leerlingen
vrij)

http://twitter.com/rkbernardus

Pagina 1 van 5

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 uit de kleutergroepen
We zijn druk met activiteiten rondom het boek “Boer Boris en
de eieren”. We leren hierbij de h van haas. En oefenen met
het cijfer 10. We zijn ons aan het voorbereiden op het
Paasfeest van donderdag 18 april. Ook oefenen we het lied
de Pasapas als voorbereiding op de Koningsspelen van
vrijdag 12 april. Hiervoor zijn we nog op zoek naar heel veel
ouderhulp. Kunt u een ochtend met ons mee sporten?

Onze jarigen
06-04 Mees Teleng
07-04 Eline de Rooij
10-04 Mieke de Groot
11-04 Chris Post
11-04 Jaru Veloo
11-04 Leah van der Werff
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Groep 3
Wat hebben we hard geoefend voor ons klassentheater!
Vrijdag 5 april is het zover. Om 14.00u start onze voorstelling
over Koningen en Koninginnen. Komt u kijken?
We namen deze week bij een aantal kinderen AVI-toetsen af.
Wat fijn dat zoveel kinderen vooruit gegaan zijn! Het oefenen
heeft zeker geholpen.
Voor komende week vrijdagochtend hebben we nog zeker
hulp van 4 mensen nodig bij het rijden en begeleiden bij de
Koningsspelen. Wie helpt ons?

Groep 4
De spanning stijgt… het klassentheater is al vrijdag. Het begint
om 14.00u. Ouders, opa’s en oma’s zijn welkom om te komen
kijken.
Voor de koningsspelen hebben we nog niet genoeg ouders
om te rijden. Het is op 12 april. Dus heeft u een gaatje? Dan
graag uw naam op de lijst naast de klas schrijven. Alvast
bedankt!
Voor het starten van de themawerkstukken kunnen we best
nog hulp gebruiken, ik snap dat we de laatste tijd veel hulp
vragen maar het is zo hard nodig! Zonder uw hulp kunnen we
niet.
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Groep 5
Net als in de afgelopen jaren organiseert de Zoeterwoudse
tuincommissie weer de actie “Bloemenzee”. Alle leerlingen
van de groepen 5 van de Zoeterwoudse basischolen krijgen
a.s. donderdag een pot met daarin kleine plantjes mee naar
huis. Het is de bedoeling deze zo goed mogelijk te verzorgen.
De kinderen wordt in de klas uitgelegd hoe dat te doen en
daarbij komt een lesbrief mee naar huis. Donderdag 4 juli
moeten alle kinderen hun pot (met daarin als het goed is een
prachtige bloemenzee) weer meenemen naar school. Hier
worden de 3 mooiste planten gekozen. De kinderen van deze
planten mogen met hun ouders op vrijdag 5 juli naar het
Zoeterwoudse gemeentehuis komen om deel te nemen aan
de finale. Deze finale duurt van 17:00-18:30u. We zijn
benieuwd of we in de prijzen gaan vallen!
De kinderen hebben er hard voor gewerkt en het is ze weer
gelukt: de complimentenladder is vol! We hebben in de klas
het boek “Sjakie en de chocoladefabriek” gelezen en de
groep heeft er voor gekozen de film te gaan bekijken.
Vrijdagmiddag 12 april gaan we de film in de klas bekijken. De
juf zorgt voor limonade en popcorn, maar uiteraard mogen
de kinderen zelf ook popcorn meenemen om met elkaar te
delen.

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.

Bij taal hebben de kinderen geleerd wat de stam van een
werkwoord is. Deze vind je door de ik-vorm te maken, dus “Ik
loop” --> de stam is “loop”. Daarnaast hebben we ook
geleerd dat bij de hij-vorm er een –t achter de stam komt,
bijv. “Hij loopt”. Ook hebben we de wij-vorm geleerd, dus “Wij
lopen”.

Groep 6
Bij Davinci krijgen de werkstukken steeds meer vorm.
Volgende week komt er iemand uit Zoeterwoude, die ook hier
woonde toen het oorlog was.
Met taal hebben we het deze week gehad over persoonlijk
voornaamwoorden, best lastig die grammatica, maar door
veel te oefenen gaat het steeds beter.
Bij rekenen worden de sommen steeds ingewikkelder in groep
6. Om de ingewikkelde sommen goed te kunnen maken is het
belangrijk dat je de tafels goed kent. Thuis veel oefenen met
de tafels van 1 t/m 12, zou daar enorm bij kunnen helpen.
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Deze week is het huiswerk cijferend vermenigvuldigen stencil.
Het huiswerk moet donderdag 11 april af en ingeleverd zijn.

Groep 7
Afgelopen maandag zijn wij naar het parktheater in Alphen
aan de Rijn geweest. We hebben daar een voorstelling over
de Tweede Wereld Oorlog gezien. Dit was een hele mooie
voorstelling maar ook heel indrukwekkend voor de kinderen.
Dinsdag hebben we hier nog met elkaar over gepraat in de
DaVinci les over het dagelijks leven in de tweede Wereld
Oorlog. Alle ouders en opa’s die met ons mee geweest zijn
nogmaals heel hartelijk bedankt voor het rijden.
Komende maandag 8 april start de weerbaarheidstraining.
Deze wordt in de middag op school gegeven. Jeantine is
onze trainer. Maandagochtend krijgen de kinderen in de
groep de uitleg en hun werkboekje. Na de lessen zijn er
opdrachten die de kinderen thuis moeten maken. Soms is uw
hulp hierbij nodig. De kinderen komen hier zelf mee bij u.
Huiswerk
Rekenhuiswerk: op Snappet worden de volgende opdrachten
gemaakt: Blok 1, week 6, even snel, som 5. 6 en 7. Dit moet
dinsdag 9 april klaar zijn.
Topo toets: Scandinavië en de Benelux: toetsdatum: dinsdag
9 april.

Groep 8
We zijn naar een theaterstuk geweest en een rondtocht door
Leiden over de Tweede Wereldoorlog geweest. Ook is
meneer van der Valk in de klas komen vertellen over hoe hij
en zijn familie de oorlog hebben beleefd. Oud-Zoeterwoude
heeft materiaal meegenomen die de leerlingen mochten
bekijken. Op 4 mei is er een herdenkingsdienst in Zoeterwoude
Dorp. Het comité heeft gevraagd of er één of twee leerlingen
van onze groep daar een gedicht willen voorlezen en een
krans willen leggen. Dit valt in de meivakantie. De leerlingen
kunnen zich opgeven bij de leerkracht.

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

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april maken we
in groep 8 de eindtoets van DIA. De leerlingen moeten
opgaves beantwoorden op de computer. Ze maken de toets
in verschillende delen om de concentratie optimaal te
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houden. Zodra de uitslag bekent is, wordt deze gedeeld met
de leerlingen.
Op donderdag 18 april vieren we het Paasfeest. Ik heb nog
hulp nodig met het verstoppen van de eieren voor groep 8.
Het liefst heb ik daar twee ouders voor. Wie kan ons op
donderdag 18 april helpen?
De leerlingen krijgen tot en met woensdag 10 april huiswerk.
Daarna tot aan de vakantie niet meer vanwege de
Koningsspelen, de eindtoets en de Paasviering. Na de
meivakantie gaan we door met 3x per week huiswerk. Het
huiswerk voor maandag 8 en woensdag 10 april volgt via
Maxclass.
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