Weekbrief 5 t/m 12 oktober 2018

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

Ouderbijdrage / schoolreisje
Deze week heeft u zoon/dochter namens de ouderraad een
brief ontvangen omtrent de ouderbijdrage en het
schoolreisje.

Agenda

8-10-2018
Informatie avond groep 8

22-10-2018

Per abuis staat er een verkeerde datum in de brief vermeld.
Het schoolreisje vindt plaats op dinsdag 4 juni 2018. Deze
datum staat ook vermeld op de jaarplanning.

Herfstvakantie t/m 2
november 2018

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt de jaarlijkse
schoolbijdrage en schoolreisbijdrage gezamenlijk in rekening
gebracht.

7-11-2018

Voor vragen kunt u terecht bij de ouderraad via
orbernardusschool@gmail.com

Luizencontrole

Kennismaken met Iris Connect

12-11-2018

Reflectie en effectieve feedback zijn belangrijk om de
vakbekwaamheid van de leerkracht te vergroten. IRIS
Connect is daarvoor een hulpmiddel. Het zorgt voor een
voortdurende professionele ontwikkeling van leraren op basis
van vertrouwen en samenwerken.

Facultatieve
ouderkindgesprekken t/m
16 november 2018

IRIS Connect maakt gebruik van een geavanceerde
mobiele video technologie. Het geeft leraren op een heel
eenvoudige manier de mogelijkheid hun eigen lessen op te
nemen. Niemand zit achter in de klas, leerlingen worden niet
afgeleid en de les vindt op een zo natuurlijk mogelijke wijze
plaats. Er wordt gewerkt met een tweetal tablets op een
statief; de eerste maakt opnamen van de groep, de tweede
maakt opnamen van de leerkracht. Deze beelden kunnen
na afloop synchroon naast elkaar worden getoond zodat de
interactietussen groep en leerkracht goed zichtbaar is.

http://twitter.com/rkbernardus
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Onze jarigen
De lessen worden verzameld in een veilige cloud-based
omgeving die daardoor vanaf elke plaats en op elk moment
teruggekeken kan worden. Leraren zetten hierbij hun eigen
“videobibliotheek” op en kunnen deze lessen delen met
collega’s. Op deze wijze worden elkaars lessen
geanalyseerd.

06-10 Pleun van der Hoeven 5
08-10 Benthe Verplancke
8
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Beelden uit de groep worden verzameld in een persoonlijke
“videobibliotheek” die gedeeld kan worden met collega’s
om feedback te vragen. De beelden zijn voor persoonlijk
gebruik en worden niet via andere kanalen gebruikt of
verspreid.
De Bernardusschool biedt collega’s de mogelijkheid om met
Iris Connect te werken. Het is dus mogelijk dat u uw
zoon/dochter over hoort thuis.

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.
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Medezeggenschapsraad
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.
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.

Groep 3
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.

Nieuws uit het CJG
Heeft u er ook zo’n hekel aan.
Dat ze elkaar nou niet één
keer gewoon even met rust
kunnen laten. Dat ze mekaar
van de bank af vechten of
stiekem onder de tafel kleine
zetjes met hun voet geven.
Hoe vervelend ook, kibbelen
en elkaar uitdagen is normaal
tussen broers en zussen. Juist
thuis kan een kind goed
oefenen met hoe je dingen
voor elkaar krijgt en hoever je
kunt gaan.
Wat kunt u als ouder(s) doen
 Bepaal waar de grens ligt.
Kibbelen, stoeien, elkaar
uitdagen is één ding. Elkaar
pijn doen of uitschelden
mag niet.
 Geef zo weinig mogelijk
aandacht aan de dagelijkse
ruzietjes. Zo geeft u de
kinderen geen extra reden
om nog even lekker door te
gaan.
 Geef uw kinderen zo nodig
de keuze: als je van elkaar
kunt afblijven kunnen jullie
hier blijven, en anders
mogen jullie buiten de
kamer verder stoeien.
 Als u moet ingrijpen: probeer
geen partij te kiezen. Help
elk van de kinderen – zo
nodig na een korte
afkoelperiode – onder
woorden te brengen wat er
aan de hand is en wat ze
graag zouden willen.
Bedenk samen wat ze
kunnen doen om de situatie
op te lossen.
 Het kan gebeuren dat een
kind (alsmaar) ruzie zoekt
omdat het niet lekker in zijn
vel zit. Dan heeft het u op
een andere manier nodig.
Heeft u vragen over dit
onderwerp? Bel: 088-2542384
(algemene nummer van het
CJG)

Pagina 3 van 5

Zondag 14 oktober is er een theatervoorstelling over
vriendschap in Zoeterwoude dorp. Er hangt een poster op
het prikbord.

Groep 4
De foto’s van de pyjamaparty staan op Maxclass. Het was
een gezellige middag!
Denkt u nog aan de voorlees middag op 12 oktober? Nog
niet alle kinderen hadden vandaag hun lievelingsboek bij
zich, het zou leuk zijn als alle kinderen er een bij zich hebben.
Vanmorgen hebben wij het begin van een verhaal over de
Bernardus gehoord. Het verhaal was nog niet af en de
aankomende week gaat iedere groep het verhaal verder af
schrijven.

Groep 5
In het kader van de Kinderboekenweek hebben we deze
week brieven geschreven aan kinderen in Enschede. Groep
5 van basisschool De Sterrenborgh krijgt deze week dus post.
Zij hebben net als wij 24 leerlingen in de klas. Elke leerling
krijgt een brief van een leerling van de Bernardusschool. Nu
maar hopen dat ze terug gaan schrijven.
Beste ouders van groep 5,
Een paar ouders hebben mij misschien al gezien bij de deur,
maar de meeste ouders nog niet. Daarom zal ik mijzelf even
voorstellen. Ik ben Jelmer Baljeu en ik loop sinds 3 weken
stage in de groep van Daniëlle en Sannie. Ik zal elke dinsdag
stage lopen en ik zal blijven tot eind januari. Binnen deze tijd
heb ik 2 stageweken, waarin ik behalve dinsdag ook
woensdag en donderdag aanwezig zal zijn.
Op de dagen dat ik er ben, zal ik lessen geven en ook
andere taken uitvoeren die bij het vak horen. Ik ben nu
tweedejaars student Academische Pabo en soms moet ik
ook opdrachten uitvoeren vanuit de Hogeschool Leiden en
dat verwerken in de lessen.

Kinderboekenweek in de
Eendenkooi
Zoals jullie allemaal wel zullen
weten, is de
Kinderboekenweek dit jaar
van 3 tot en met 14 oktober.
Het thema is Vriendschap:
‘Kom erbij’. Op school doen
jullie daar allemaal leuke
dingen mee.
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.
’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.

Ik heb in elk geval veel zin in de stage en de 3 dagen dat ik
al geweest ben vond ik echt heel leuk, dus ik heb er alle
vertrouwen in dat het een leuk halfjaar gaat worden! Als u
vragen heeft, kunt u me altijd aanschieten 's ochtends of 's
middags bij de deur.
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Groet,
Jelmer Baljeu

Groep 8
De Kinderboekenweek is donderdag 4 oktober van start
gegaan met het thema: Vriendschap. De leerlingen mogen
hun favoriete boek meenemen om daarover te vertellen en
in te lezen. Tijdens de Kinderboekenweek schrijven we een
kettingverhaal met alle klassen van de school. We sluiten
vrijdag 12 oktober af met het voorlezen van (groot)ouders in
de klassen. Vind u het leuk om op vrijdag te komen
voorlezen uit een zelfgekozen boek en de kinderen te
enthousiasmeren voor lezen? U kunt zich inschrijven op de
lijst op de deur van de klas of dmv een berichtje op
Maxclass. Het voorlezen is van 14:15 tot 14:45 uur.
Maandag 8 oktober is de informatieavond voor groep 8 in
het lokaal van groep 8. We starten om 20:00 uur. We hopen
dat u er ook bij bent. Naar schatting zal het ongeveer om
21:00 uur afgelopen zijn.
Op de dinsdagen loopt juf Dianne bij ons stage in de groep.
Soms komt ze ook op de woensdag en donderdag. Ze zal
tot en met januari bij ons in de groep zijn. Dianne zit in het
tweede jaar van de Pabo en heeft de eerste dagen met
veel enthousiasme in de groep gewerkt.
De Kinderpostzegelactie is geëindigd en er is ruim 9,4 miljoen
euro opgehaald om kinderen een fijn thuis te geven. We
danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit te
bereiken. We moeten de bestelformulieren zo snel mogelijk
opsturen. Wilt u de kinderen thuis even helpen herinneren
dat ze de formulieren in de tas moeten doen voor morgen
(vrijdag 5 oktober)?
Huiswerk:
Vr 5 okt: Cijferen 2 in het rekenschriftje
(en de bestelformulieren)
Ma 8 okt: Voorspel 245 + 246 op It’s Learning maken
(ook de herkansing van Engels)
Woe 10 okt: Topografietoets
Vr 12 okt: Cijferen 3 in het rekenschriftje
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