Weekbrief 21 t/m 28 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

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.

http://twitter.com/rkbernardus

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
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labyrint (dat ze zelf gemaakt hebben) lopen. We zullen het
labyrint laten staan, zodat ook ouders na schooltijd even
een kijkje kunnen nemen.

Onze jarigen

Virtual Reality brillen voor DaVinci

23-09 Ella Groot
25-09 Silvester Verhoef
26-09 Pien Kuipers

Bij de methode DaVinci is er een speciale VR app ontwikkelt.
We hebben enkele eenvoudige VR brillen op school, maar
op dit gebruiken de leerkrachten hun privé telefoon hiervoor.

Van harte gefeliciteerd!

Dat is natuurlijk niet ideaal. Heeft u daarom een oude
telefoon ongebruikt in een la liggen? Wij hebben hem
graag.

Maak er een fijne dag van!

Of wellicht zijn er ouders die ons op een slimme manier
kunnen helpen aan deze apparatuur, zodat we met echte
VR brillen aan de slag kunnen.

Nieuws uit de kleutergroepen
Komende week starten we het thema “omgaan met elkaar”
op. Dit past bij het thema “vriendschap” van de
Kinderboekenweek.
Mocht u het formulier met leerling informatie nog niet
hebben ingeleverd zien wij die graag zo spoedig mogelijk
verschijnen.

Groep 3
Deze week rondden we alweer kern 1 (van de 12) af van
het leesprogramma Veilig Leren lezen. Als u meer wilt weten
over het leren in groep 3 (en u heeft de infoavond gemist)
dan is de website www.rkbernardusschool.nl misschien wel
interessant voor u. Daar staat precies beschreven wat de
kinderen allemaal leren dit jaar.
Wij beginnen nu aan kern 2. Daarin leren de kinderen allerlei
woorden die te maken hebben met het lichaam. Het zóu
natuurlijk leuk zijn om een ouder in de klas op visite te krijgen
die dokter is ..of in het ziekenhuis werkt.. Iets voor u? Laat het
even weten aan de juffen! Zo zoeken we later in het jaar
iemand die over techniek komt vertellen. En over dieren. We
houden u op de hoogte.
Met rekenen zijn we ook al begonnen met blok 2. We gaan
nu meer leren over geld (optellen van munten van 1,2 en
briefjes van 5). Ook gaan we bezig met de getallenlijn tot 20:
kun je tellen met stapjes van 2? 2-4-6 en dan? Ook gaan we
klokkijken en de hele uren oefenen.
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Dinsdag besteedden we aandacht aan Prinsjesdag. We
speelden een dag van de koning en koningin na. Wat doen
die eigenlijk op Prinsjesdag? Leuk om te zien hoe alle
ministers en belangrijke mensen in de Ridderzaal (de
kinderen) instemmend knikten bij alle nieuwe plannen. De
kinderen vroegen zich wel af hoe die minister met het
koffertje eigenlijk aan al het geld kwam… vast van de koning
gekregen… Leuk om te horen hoe de kinderen aan het
denken zijn over zulke onderwerpen.

Groep 4
Yes! We hebben alweer de complimenten ladder vol. We
gaan pyjamaparty houden op do 27 of vrij 28 sept. De
kinderen mogen knuffels, slaapzakken. Kussens enz.
meenemen. Ook mogen zij in pyjama komen. Niks moet
maar het mag! We gaan de film kijken van Meester kikker,
we hebben dinsdag het boek uitgelezen. Bij een film hoort
natuurlijk popcorn, chips en andere lekkere dingen om te
delen. Snoep doen we niet. Voor drinken zorgt de juf.

Muziekles?
In september starten allerlei
muzieklessen en workshops bij
stichting MOL.





Algemene basiscursussen
muziek (1,2,3, Muziek,
Muzikale Oriëntatie)
Kennismakingscursussen met
een instrument
DJ- en producerlessen

Lessen op de locatie
Berkenkade 7, 2351 NA
Leiderdorp
Meer informatie
www.muziekonderwijsleiderdorp.nl of 06-22320600

Groep 5
Elke ochtend starten wij met “De Dag Vandaag” op het
activbord. Dit is een internetsite waar elke dag drie nieuwtjes
uit het binnen- of buitenland worden verteld. Dit kan d.m.v
een stuk tekst te lezen of een filmpje te bekijken. Hierbij
besteden we ook meteen aandacht aan de dagen van de
week, de maanden en de seizoenen. Na “De Dag
Vandaag” lezen we ook altijd zo snel mogelijk woordjes in 1
minuut. Dit doen we 2x. Zo leren de kinderen op tempo
woordjes lezen, wat weer getoetst wordt bij de Drie Minuten
Toets in januari.
Elke middag zullen wij starten met schrijven. We zijn ons
ervan bewust dat de kinderen door het gebruik van de
tablets minder schrijven. Naast de twee schrijflessen uit de
methode, het schrijven van dictees en het schrijven van
verhalen, zullen we nu dus ook elke middag starten met
verschillende schrijfoefeningen. Dit alles om een vloeiend en
leesbaar handschrift te ontwikkelen.
Vorige week zijn de kinderen voor het eerst naar de
bibliotheek geweest. Zij mochten hier zelf een boek uitkiezen.
Dit bibliotheekbezoek vindt elke drie weken plaats. De
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boeken van “Koen Kampioen” en “Dolfje Weerwolf” zijn op
dit moment populair in deze klas. Zijn de boeken uit, dan is er
in de klas ook nog genoeg te lezen. Naast leesboeken
hebben wij in onze kast ook verschillende tijdschriften, zoals
“Donald Duck”, “Zo zit dat” en “Penny”. Heeft u thuis nog
tijdschriften die geschikt voor kinderen zijn en doet u ze weg,
dan zouden wij ze heel graag willen hebben. Alvast
bedankt!

Eendenkooi
De Eendenkooi organiseert
komende tijd voor de kinderen in
Zoeterwoude weer leuke
activiteiten.

Groep 6

Op woensdagmiddag 24 oktober
van 14.00 uur tot 15.00 uur (dus
van 2 uur tot 3 uur) een
kinderbingo!!!

De vierde week zit er alweer bijna op en wat leren we veel!
Deze week hebben we de eerste taaltoets gehad. Dit ging
over de persoonsvorm, de stam van een werkwoord, de
dubbele punt en woordsoorten. Dit laatste vonden we toch
nog wel lastig. Wat was ook alweer een zelfstandig
naamwoord en wat was een bijvoeglijk naamwoord? Via
onderstaande link kunnen de kinderen thuis nog extra
oefenen, want dit komt het hele jaar terug in de taallessen.
https://www.jufmelis.nl/woordsoorten

Dit is voor alle kinderen die ook
weleens bingo willen spelen. Kom
lekker meedoen. Als je wint, krijg
je een leuke prijs. Meedoen kost
per bingokaart 50 cent. 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.

Met rekenen werken we super hard en leren we veel nieuwe
dingen. Zo hebben we geleerd dat 1000 meter gelijk is aan 1
km. Volgende week gaan we leren hoe we onder elkaar
moeten optellen en aftrekken.

Op woensdagmiddag 31 oktober
van 15.00 uur tot 17.00 uur (dus
van 3 uur tot 5 uur)
een kindervrijmarkt!!!

We zijn sinds twee weken bezig met de themawerkstukken
van Da Vinci. De kinderen kregen de keuze uit 3
onderwerpen en gingen hiermee aan de slag. We zijn
gestart met het zoeken naar informatie die nodig is om een
goed werkstuk te maken. Later maken wij daar ook een
creatie bij. Dit kan zijn door iets te knutselen, een toneelstuk
maar ook een stop-motion film is een optie. Na de vakantie
gaan we dit pas presenteren.
Het huiswerk voor donderdag 27 september is het blad van
Blits.

Groep 7
Met juf Annemieke gaat het steeds beter. Haar voet zit in het
gips en ze mag het nog niet belasten. Komende week is ze
er dus nog niet.
Het is de week tegen pesten, en daarom stelde Charlene
voor om vandaag allemaal in het zwart gekleed naar school
te komen. Heel veel kinderen vonden dit een goed idee. We
hebben een aflevering van ‘Kappen nou” gekeken (wordt

In een Halloween omgeving (we
maken het echt niet al te eng
hoor) kunnen kinderen van 6 tot
16 jaar hun zelf meegebrachte
spulletjes verkopen. Voor ieder is
een kleine ruimte op de vloer
waarop zij hun spulletjes kunnen
uitstallen.
Op zaterdagavond 3 november
om 19.00 uur is er Zoeterwoude
got talent!!!
Hebben jullie verborgen talenten?
Misschien kun je heel goed een
muziekinstrument bespelen. Of
kun je geweldig dansen. Of ben jij
diegene die iedereen aan het
lachten maakt? of…. kun je iets
wat een ander niet kan?! Toon
het ons op dit open podium voor
kinderen. Als je deze avond mee
wilt doen, laat het ons weten. Je
kunt je opgeven via de mail:
activiteiten@eendenkooi.com of
loop even naar De Eendenkooi
en meld je daar aan.
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op Zapp uitgezonden) en gelukkig gemerkt dat het bij ons
best goed gaat. Toch gebeuren en bij ons ook wel eens nare
dingen, maar we proberen dat te voorkomen en elkaar te
helpen.
Huiswerk: maandag 24 september cijferen en donderdag 28
september Engels toets. Voor de toets krijgen de kinderen
een woordjesblad mee.
Op 26 september start de Kinderpostzegelactie. Deze start
landelijk om 12.00 uur en de kinderen mogen dan ook vanaf
dat moment naar huis om postzegels te verkopen. We
hopen dat alle kinderen mee doen aan de actie, zodat we
met elkaar veel geld ophalen voor het goede doel.

IJshockey
Bij de Zoetermeer Panters en
iedereen mag een training
gratis meedoen!
Bij de Zoetermeer Panters kun
je de leukste, spannendste en
snelste teamsport ter wereld
beoefenen; Ijshockey!
Wil je dit zelf eens uitproberen?
Dat kan!
Geef je snel op voor een gratis
proefles bij de Zoetermeer
panters via een mailtje naar
ijshockeyschool@panters.net
Waar moet je zijn: Van der
Hagenstraat 20, 2722NT
Zoetermeer.

Trainingstijden en meer informatie sta
www.panters.net
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