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Schoolfruit
Als school willen wij gezond eten stimuleren. We hebben op
woensdag een fruitdag, we stimuleren gezonde traktaties en
ook in de klas wordt er tijdens de lessen aandacht aan
besteed.
Ook de ouderraad wil bijdragen aan gezonde voeding.
Daarom bieden zij (via schoolfruit.nl) vanaf maandag 5
november een week lang fruit aan tijdens ochtendpauze om
10.00 uur. De leerlingen hoeven deze week dus geen eten
voor de ochtendpauze mee te nemen. Schoolfruit.nl
garandeert dat de aangeboden hoeveelheid fruit
voldoende is.
Schoolfruit.nl levert in heel Nederland groente en fruit aan
basisscholen en schakelt mee met de seizoenen om
producten te leveren. Schoolfruit.nl biedt een abonnement
aan zoals wij deze nu ook kennen in de vorm van
schoolmelk.
Na deze week zal de ouderraad inventariseren of en op
welke wijze schoolfruit eventueel gecontinueerd kan worden
in de vorm van een abonnement.

Agenda

1-10-2018
Minikoraal groep 7 en 8

3-10-2018
Leids ontzet, leerlingen vrij

4-10-2018
Start Kinderboekenweek

8-10-2018
Informatie avond groep 8

22-10-2018
Herfstvakantie t/m 2
november 2018

Tutorlezen
Op donderdag 4 oktober starten we het tutorlezen op. De
1e keer valt samen met de start van de Kinderboekenweek.
En daarom mogen alle kinderen zelf een boek meenemen
om te lezen of uit voorgelezen te worden. Voor donderdag
maken alle kinderen kennis met de nieuwe tutor of tutorkind.
We wensen iedereen veel leesplezier.

http://twitter.com/rkbernardus
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Medezeggenschapsraad

Onze jarigen

De MR bestaat uit zes personen: drie teamleden en drie
ouders. De zittingstermijn is drie jaar. Op dit moment loopt de
termijn van twee van de ouderleden af.

04-10 Jack Klaasen

1/2a

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Daarom ontstaat er plaats voor andere ouders. Lijkt het u
leuk en nuttig om mee te praten, denken en beslissen over
zaken die de school en de kinderen ten goede komen? Kom
dan in de MR!
Indien U interesse heeft kunt U dit kenbaar maken via
mrbernardus@gmail.com. Het liefst voor 1 november 2018.
Wanneer er geen nieuwe kandidaten zijn, zullen deze twee
ouders met enthousiasme de MR blijven vertegenwoordigen.
Nadere informatie kunt U vragen via dit mailadres of aan
één van de leden.

No plastic!
Wij zijn Pleun uit groep 5 en Lena uit groep 4 en we vinden
afval in de natuur niet leuk. Het kan zelfs door dieren, die het
opeten, in ons eten terecht komen!
Daarom willen we met jullie op 10 oktober om 12:15 uur
(vanuit school) tot 14:30 uur zwerfafval opruimen in ons dorp!
Neem je eigen lunch mee; wij zorgen voor limo (zakken en
handschoenen). We lunchen samen in het zandspeeltuintje;
daarna ruimen we tot ongeveer 14.00 uur zwerfafval op. Om
14.00 uur is de prijsuitreiking: wie het meeste afval verzamelt
wint een prijs!
Je moet toestemming van je ouders hebben of (en tot en
met groep 3:) je ouders meenemen. Schrijf in op de lijst bij de
deur van groep 3 en bij de deur van groep 5. We verheugen
ons op jullie komst!
Lena en Pleun

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
In de school is de buitenschoolse opvang van Stichting
Kinderopvang Zoeterwoude gehuisvest. Ook zij werken aan
de hand van thema’s. In de bijlage vindt u de programma’s
van de Kombuis en ’t Kraaiennest zodat u een indruk krijgt
van wat er allemaal bij de BSO gebeurd.
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Nieuws uit de kleutergroepen

Kinderboekenweek in de
Eendenkooi

Volgende week beginnen wij het thema “Vrienden” We
weten hier natuurlijk al heel veel over. We besteden
aandacht aan hoe op een gezellige manier met elkaar
kunnen omgaan. En we leren dat iedereen anders is en dat
dat helemaal goed is. We spelen spelletjes en lezen veel
boeken over dit onderwerp. Heeft u een leuk boek over
vrienden? We lenen het graag van u.

Zoals jullie allemaal wel zullen
weten, is de
Kinderboekenweek dit jaar
van 3 tot en met 14 oktober.

Groep 3

Maar ook de bibliotheek
organiseert weer een hele
leuke dag. Deze keer zal dat
zijn op woensdag 10 oktober.
In de ochtend komen jullie met
jullie groep, weer een leuke
film bekijken in De Eendenkooi.

Vorig week vroegen we in de weekbrief om ouders die iets
willen komen vertellen over hun werk als dokter of
verpleegkundige. Fijn dat we meteen het aanbod kregen
van de moeder van Florian en de moeder van Teun. Zij
komen allebei een keer op visite in de klas om iets te
vertellen over dokter zijn.
Het heeft te maken met het thema Mijn lijf, dat nu in het
leesboekje voorkomt.
We leerden deze week de letter t van teen , ee van een en
n van neus. Het lukt nu al een beetje om meer tempo te
maken bij het lezen van woordjes.
Met rekenen leerden we deze week splitsen, dat deden we
door een spelletje met een bekertje met fiches. Ik heb 5
fiches, 3 leg ik naast de beker, hoeveel zitten er dan nog in
de beker? Ook klokkijken kwam aan de beurt: de hele uren.
Verder zijn we op allerlei manieren aan het tellen: gewoon
tot 100, met sprongen van 2, met sprongen van 10 en
terugtellen van 20 naar 0.
Bij Davinci hebben we het gehad over de oerknal. We zijn nu
bezig met het knutselen van ruimtevoertuigen of het
tekenen van een nieuwe planeet. Het is een
samenwerkingsopdracht, leuk om te zien hoe dat loopt (en
soms niet zo loopt…). Ook dát is iets om te leren.

Het thema is Vriendschap:
‘Kom erbij’. Op school doen
jullie daar allemaal leuke
dingen mee.

’s Middags is er van alles te
doen in de bibliotheek. Voor
de groepen 1 tot en met 4
wordt er van 14.00 uur tot 15.00
uur eerst voorgelezen en
daarna kan er naar hartenlust
geknutseld worden.
Voor de groepen 5 tot en met
8 begint de middag om 15.30
uur en duurt tot 16.30 uur. Wij
hebben voor jullie illustrator en
schrijver Daniëlle Schothorst
uitgenodigd om te vertellen
hoe je nou een mooie
tekening maakt. Nadat ze dat
verteld heeft, kan iedereen zelf
proberen zo’n mooie tekening
te maken.
Natuurlijk krijg je ook weer wat
lekkers.
De bibliotheek hoopt heel veel
kinderen die middag te zien.
Tot dan.

Groep 4
Met Da Vinci hebben wij het over het ontstaan van de
aarde. We vertellen verschillende schepping verhalen, van
de Maori’s, de Aboriginals, Hindoes en natuurlijk ook van de
Christenen. We praten over de oerknal, we horen de knal.
We kijken er naar door de bril van de wetenschapper, de
gelovige en de dichter. Alle manieren zijn goed!
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Volgende week gaan we een thema werkstuk bedenken en
in groepjes uitvoeren. Als we gaan beginnen hebben we
daarbij uw hulp hard nodig. Ik laat nog weten wanneer
precies. De dagen zet ik op Maxclass. Het zijn in ieder geval
middagen.
Het eerste thema van taal en spelling is klaar. Het woorden
dictee en het zinnendictee is gemaakt. Ook de taaltoets is
gemaakt. Ik ben erg trots op mijn groep 4!

Groep 5
Met DaVinci hebben we gepraat over “Het ontstaan van
alles”. We hebben gekeken door de “biologiebril” en “de bril
van de wetenschapper”. De oerknal kwam uiteraard aan
bod en de kinderen zweefden als atomen door de klas om
dit te verduidelijken. Hoe de aarde er in het begin uitzag, is
wat er nu in de klas behandeld wordt.
Volgende week kunnen we weer gaan Flitsen. En natuurlijk
zouden we uw hulp daar heel graag bij gebruiken. Op het
memobord naast onze deur hangt een intekenlijst. Wie komt
ons helpen?! Alvast heel erg bedankt!
In de klas worden tijdens de rekenlessen heel veel
tafelsommen gevraagd. We herhalen de tafels van 1 t/m 5,
maar oefenen nu ook de hogere tafels beginnend met de
tafel van 6. Het helpt als u thuis ook uw kind helpt met de
tafels. In de auto, op de fiets of een tafelsom per traptree
tijdens het naar boven en naar beneden lopen. We hopen
dat iedereen snel zijn/haar tafelkaart van het Grote
tafeldiploma vol krijgt. Succes!

Groep 6
We zijn deze week gestart met het nieuwe thema van taal
en spelling. Bij taal leren we hoe we de persoonsvorm
kunnen vinden door de zin van tt naar vt te zetten, wat
voorzetsels zijn, het verschil tussen sterke en zwakke
werkwoorden en afkortingen van woorden. Deze week
hebben we nieuwe themawoorden geleerd die te maken
hebben met Sport en Bewegen en wat voorzetsels zijn.
De spellingscategorieën zijn dit thema: woorden met ou/au,
woorden met i die klinken als ie, woorden met een s/z
wisseling en woorden met een f/v wisseling.

IJsclub Zoeterwoude
Afgelopen winter ook even
heerlijk geschaatst op de
landijsbaan in Zoeterwoude?
De ijsclub biedt de
mogelijkheid om het
schaatsen beter onder de knie
te krijgen door twee gratis
proeflessen te komen volgen
Wanneer? Woensdag 10 en 17
oktober 2018
Tijdstip: van 18.45 tot 19.45 uur
Waar: ijsbaan in Leiden
(Vondellaan 41, 2332 AA in
Leiden)
Als je zelf in het bezit bent van
schaatsen (geen kunst- of
ijshockeyschaatsen) neem je
die natuurlijk mee.
De Grimsport in Zoeterwoude
Dorp stelt gratis schaatsen
beschikbaar voor deze twee
proeflessen.
Ga deze leenschaatsen wel
ruim van te voren passen en
halen! Daarnaast zijn
handschoenen verplicht en
een broek waar je gemakkelijk
in kan bewegen (vb een
trainingsbroek) dus geen
spijkerbroek en krijg je van de
ijsclub een helm te leen. Zorg
natuurlijk dat je op tijd
aanwezig bent.
Vind je het leuk vindt om de
proeflessen te komen volgen
geef je dan op via de mail:
wedstrijdsecretaris@ijsclubzoet
erwoude.nl o.v.v. je naam en
geboortedatum.

Geef je tijdig op voor deze
proeflessen en
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mocht je niet in het bezit zijn
van schaatsen ga dan ook op
tijd
naar de Grim Sport om

Ook hebben wij deze week geleerd hoe wij sommen onder
elkaar moeten optellen. We gaan nu verder met sommen
onder elkaar aftrekken. Thuis kun je dit nog extra oefenen
door bladen van deze site af te halen:
https://www.sommenprinter.nl/cijferenoptellenaftrekken.php
Bij Da Vinci hebben wij het gehad over de theorie van
Darwin. Veel kinderen waren het met zijn theorie eens, dit
was een leuke discussie in de klas. We hebben geleerd hoe
eencellige dieren zich kunnen vermenigvuldigen en
uiteindelijk kunnen uitgroeien tot allerlei dierensoorten. De
kinderen hebben in hoekenwerk ook zelf een
dierenrijkoverzicht gemaakt van allerlei soorten dieren

Park Matilo
Park Matilo ligt net aan de
andere kant van de snelweg
tussen Roomburg en Meerburg
in. Het bestaat nu 5 jaar, voor
zoeterwoudenaars nog niet zo
bekend.... Maar er is van alles!

Het huiswerk voor donderdag 4 oktober is het taalblad over
woordsoorten benoemen.
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