Weekbrief 14 t/m 21 september 2018

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

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.

Agenda

20-9-2018
Informatieavond

24-9-2018
Ouderraad

Programma
19.30 uur

Welkom

25-9-2018

19.45 - 20.15 uur

Info-ronde nummer 1

MR vergadering

20.15 uur

Wissel

20.20 - 20.50 uur

Info-ronde nummer 2

20.50 – 21.30 uur

Borrel

1-10-2018
Minikoraal groep 7 en 8

In de bijlage geven we in het kort geven de inhoud van de
informatierondes aan.
De informatieavond van groep 8 staat gepland op 8
oktober. Hierover ontvangt u de uitnodiging van de
leerkrachten van groep 8.

3-10-2018
Leids ontzet, leerlingen vrij

Contact leerkrachten
Afgelopen weken hebben de ouderkindgesprekken plaats
gevonden. De leerkrachten zijn ontzettend trots wat
leerlingen onder woorden kunnen brengen.

http://twitter.com/rkbernardus

In november staan de facultatieve gesprekken gepland.
Toch kan het zijn dat u op een ander moment ook contact
wil zoeken met de leerkracht. Dat kan door een afspraak te
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maken tijdens de inloop, telefonisch, maar ook per mail. De
emailadressen vindt u op de website.

Wereld vrede dag
Op 21 september is het Wereld Vrede Dag, uitgeroepen
door de Verenigde Naties. In de DaVinci lessen hebben we
het vaak over de wereld en hoe het is om ergens op een
andere plek in de wereld te wonen.

Onze jarigen
14-09 Bo Rijntjes
20-09 Kian Hashemi
20-09 Maud van Iterson

8
1/2a
1/2a

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Het is traditie om op Wereld Vrede Dag een labyrint te
lopen, en wij zullen ook bij ons in de aula een labyrint maken.
Oudere en jongere kinderen zullen met elkaar door het
labyrint (dat ze zelf gemaakt hebben) lopen. We zullen het
labyrint laten staan, zodat ook ouders na schooltijd even
een kijkje kunnen nemen.

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.
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.

Nieuws uit de kleutergroepen
Komende week is de laatste week dat wij werken over “de
winkel”. We leren over de letter L van de laarzen van prins
Julius. En over lange en korte woorden. We praten over
winkelen. Is het leuk? Kun je er spelen? Wat heb je nodig? En
spelen veel winkelsituaties na in de groep. Na deze week
volgt een vrije week. In deze week zijn er geen verplichte
werkjes. Daarna zullen we tot de herfstvakantie werken over
de Kinderboekenweek.
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Groep 4

Stichting WOUW

Vanaf morgen is juf Daniëlle er elke vrijdag.

Op zondag 16 september 2018
organiseert WOUW weer een
kindervoorstelling, geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.

Er zijn nog steeds kinderen die geen gymkleding bij zich
hebben op maandag en vrijdag, wilt u er op letten dat ze
het mee naar school nemen? Ook oorbellen mogen niet in
tijdens de gymles.
Met spelling zijn we bezig met woorden als: Strik, worst en
wolk. Met taal hebben we geleerd wat een lidwoord, een
zelfstandig naamwoord en een samenstelling is. Met rekenen
zijn we bezig met sommen tot 20 erbij en eraf.
Maandag 1 oktober gaan we weer naar de bibliotheek. We
gaan om 10.30, direct na de pauze. Kunt u mee? Dan graag
doorgeven aan juf Corrie.
Wat fijn dat er ouders hebben ingeschreven op de lijst voor
het flitsen. Dat is erg belangrijk voor het leren lezen! Helaas
doet het programma het nog niet op de computer maar
kunnen de kinderen met hun eigen lijst extra flitsen met uw
hulp.

Groep 6
We hebben deze week weer hard gewerkt. Ook het
enthousiasme over het huiswerk is nog aanwezig, ik hoop
dat dit zo blijft. We zijn al toe aan de eerste taaltoets van dit
schooljaar. De kinderen hebben hard hun best gedaan en
goed meegeschreven met de uitleg. Dit moet goedkomen.
Ook ronden we hoofdstuk 7 van Engels af en maken wij
volgende week donderdag het toetsje hiervan. Het gaat
over FOOD.
Tijdens het rekenen hebben we veel te maken met tafels en
deelsommen. We merken dat de tafels soms wat weggezakt
zijn. Blijven jullie dit goed oefenen thuis? De kinderen halen
dit jaar opnieuw hun tafeldiploma voor de tafels 5 t/m 12 en
de deeltafels van 4 t/m 12.
Het huiswerk voor donderdag 20 september is het rekenblad
met deelsommen.

Groep 7
Afgelopen dinsdag is juf Annemieke aan haar voet
geopereerd. Het is gelukkig goed gegaan en we hopen dat

Beschrijving van deze
voorstelling:
Ivan is veel te groot voor een
dwerg! Hij past niet op een
stoel, niet in zijn huis en zelfs zijn
kleren zijn te klein. Hij is dol op
klassieke muziek, maar alle
instrumenten van de dwergen
begeven het onder zijn
gewicht. Tot overmaat van
ramp zijn de andere dwergen
hem en zijn klassieke muziek
helemaal zat en wordt hij
verbannen uit hun dorp. Wat
nu? Hij is helemaal alleen!
Wat Ivan niet weet is dat hem
nog heel wat te wachten
staat. In een groot Russisch
avontuur gaat Ivan opzoek
naar zijn ware zelf. Samen met
zijn nieuwe vrienden, Vladimir
de koopman, het
tovervrouwtje Baba Yaga, de
vals-zingende Vuurvogel, een
enorme Neus en met een
beetje hulp van de Zon, komt
hij erachter dat groot zijn
misschien helemaal zo gek
nog niet is… Gedurende de
voorstelling leert Ivan dat
iedereen goede en slechte
eigenschappen heeft en dat
wat een ander anders maakt
juist heel bijzonder kan zijn.
De voorstelling duurt ongeveer
50 minuten. Deze voorstelling is
te zien in het Ons Huis gebouw,
Kosterspad 3 in Zoeterwoude.
Het begint om 15.00 uur en de
entree is 4 euro per persoon. Er
is geen voorverkoop, kaartjes
kan je gewoon aan de deur
kopen vanaf 14:30 uur.
www.wouwzoeterwoude.nl

Wouw is ook te volgen op
Facebook, https://www.facebo
ok.com/wouwzoeterwoude
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ze snel weer naar school kan komen. Met de kinderen
hebben we een super grote beterschapskaart gemaakt.
Met Engels zijn we bezig met de dagen van de week, de
maanden van het jaar, klokkijken, seizoen en woorden zoals
morning, midnight en afternoon. Het is de bedoeling dat de
kinderen aan het eind van dit hoofdstuk in ieder geval de
dagen van de week kennen en ook goed kunnen schrijven.
Misschien kan het thuis ook nog even geoefend worden.
https://youtu.be/HtQcnZ2JWsY
Voor het minikoraal hebben zich al enkele ouders gemeld,
heel fijn. We hebben er nu genoeg voor groep 7. Volgende
week gaan we beginnen met het oefenen van de liedjes.
Sami en Hugo mogen namens groep 7 in de leerlingenraad
zitten dit jaar. Tijdens de campagne heeft Charlene
voorgesteld dat we één dag allemaal in het zwart gekleed
naar school gaan, om te laten zien dat we tegen pesten zijn.
Komende week is de landelijke week tegen pesten, daarom
zullen wij (groep 7) op donderdag allemaal in zwarte kleding
naar school komen. Lukt het niet om helemaal in het zwart te
komen? Dat maakt natuurlijk niet uit.

Groep 8
De kinderen leren van alles over de Maori en hun
gewoontes. De komende tijd zullen we ons steeds meer
verdiepen in het thema, leren over de topografie in dat deel
van de wereld en een themawerkstuk maken. Het kan dus
zomaar voorkomen dat u thuis enkele uitspattingen ziet van
wat er op school geoefend of gedaan is.

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

De digitale site voor de kinderen waar we veel gebruik van
maken voor het vinden van informatie, extra oefenmateriaal
en huiswerk is It’s Learning. De site is vernieuwd en dus
moeten de kinderen iets andere stapjes zetten om bij de
goede pagina te komen. Er staat voor de komende periode
al wat huiswerk op It’s Learning. Wilt u even kijken of het
gelukt is om dit thuis zichtbaar te krijgen?
Binnenkort viert Leiden het Leids Ontzet. Wij worden elk jaar
uitgenodigd om liedjes te zingen met andere leerlingen van
groep 7/8 uit de regio. We maken graag gebruik van
ouderhulp met het vervoer. Hoeveel ouders er meekunnen is
nog niet duidelijk. Bent u geïnteresseerd om maandag 1
oktober mee te gaan op de fiets als begeleiding? U kunt zich
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opgeven bij de leerkracht of een berichtje sturen via
Maxclass.
Huiswerk:
Di 18 sept: Topografie toets
Vr 24 sept: Cijferen 1
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