Weekbrief 12 t/m 19 oktober 2018

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

Vervanging
Op 12 september heeft het team van de Bernardusschool
gestaakt omdat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van
het onderwijs. Met name het leerkrachtentekort.
Ook op de Bernardusschool hebben we te maken met
ziekte/afwezigheid van leerkrachten. Deze week werden wij
geconfronteerd met de afwezigheid van een fulltime
leerkracht in groep 6. Wij houden de ouders van de groep
op de hoogte van de vervanging.
Door de flexibiliteit van ons team werden de meeste
bezettingsproblemen toch opgelost. Daarnaast hebben wij
ervoor moeten kiezen om de gymles door de
groepsleerkrachten uit te laten voeren, zodat we vervanging
voor groep 6 hebben. En uiteraard doen wij onze uiterste
best om de vervanging zo goed mogelijk te regelen, zodat
de rust in de groep bewaard kan worden. Maar soms
hebben wij door het leerkrachtentekort niet altijd een
passende oplossing.

Agenda

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

7-11-2018
Luizencontrole

12-11-2018
Facultatieve
ouderkindgesprekken t/m
16 november 2018

20-11-2018
20.00 uur MR vergadering

Wij hebben deze week gemerkt dat de ouderbetrokkenheid
op de Bernardusschool hoog is. Er waren veel ouders die met
ons meedachten om het vervangingsprobleem op te lossen.
Bedankt hiervoor!

Ouderbijdrage / schoolreisje

http://twitter.com/rkbernardus

Vorige week heeft u zoon/dochter namens de ouderraad
een brief ontvangen omtrent de ouderbijdrage en het
schoolreisje.
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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.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt de jaarlijkse
schoolbijdrage en schoolreisbijdrage gezamenlijk in rekening
gebracht.

Onze jarigen
16-10 Thomas Degeling
18-10 Alycia Dijksman
19-10 Auke Berg
Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

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

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.

Nieuws uit de kleutergroepen
Komende sluiten we het thema vrienden af met de
speelgoedmiddag.
Op woensdag 7 november gaan we naar de voorstelling
Woeste Willem in Zoeterwoude dorp. In groep 1/2B zijn nog
niet voldoende plekken in auto’s beschikbaar. Wilt u kijken of
u met ons mee kunt?
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Natuurlijk werken we na de vakantie over Woeste Willem. Op
vrijdag 23 november gaan we dit afsluiten op het podium
tijdens het klassentheater.

Groep 3
Deze week kregen we twee artsen in de groep op bezoek.
De moeder van Teun én de moeder van Florian kwamen
vertellen over hun werk. Wat zit er allemaal in de tas van een
dokter? Dit had van alles te maken met het thema uit ons
leesboekje Mijn lijf. We rondden dit thema deze week af en
beginnen alweer aan kern 3. In kern 3 leren we de woorden
doos-poes-koek-ijs-zeep.

Halloween
‘Het is bijna Halloween’
Dat kun je wel zien. Heksen,
vleermuizen en spoken in de
lucht. En duizenden muizen op
de vlucht.
Op 27 oktober 2018 van 18.30
en 20.30 uur wordt er
Halloween gevierd in
Zoeterwoude Rijndijk. Wij
hopen dat ook dit jaar weer
veel ouders en kinderen
meedoen.

Woensdag brachten we een bezoek aan de bibliotheek.
Daar kregen we een film te zien over vrienden: Bambi. Bent u
al lid van de bibliotheek? Misschien is de kinderboekenweek
een leuke aanleiding om daar eens binnen te stappen.

Print de bijgevoegde flyer uit
en hang deze voor uw raam of
laat op een andere wijze zien
dat u meedoet met
Halloween.

Groep 4

De bijgevoegde flyer wordt
niet meer op papier verspreid
in Zoeterwoude Rijndijk.

We stellen de thema werkstukken nog even uit. Na de
vakantie gaan we met het thema: Het leven in en rond het
water aan het werk. Het leek ons leuk om het samen met
groep 5 op te starten. Dus na de vakantie komt er vast een
vraag om hulp. We gaan dan de groepen mengen zodat er
kinderen van 4 en 5 samen gaan werken. Ook gaan zij het
presenteren aan elkaar en aan groep 3. Natuurlijk mogen er
ook ouders komen kijken naar de presentaties. U hoort nog
wanneer.

Namens het Oranje Comité
Zoeterwoude Rijndijk

Het eerste blok van rekenen is klaar, we hebben de toets
gemaakt. Op naar blok 2. In de eerste lessen van blok 2
gaan we leren wat een meter is en gaan we zelf ook dingen
meten. Ook gaan we getallen tot 100 splitsen en
samenstellen.

Groep 5
De Kinderboekenweek is in volle gang. Zo hebben de
kinderen gewerkt aan verschillende opdrachtenkaarten die
zij zelf mochten uitkiezen. Sommige kinderen schrijven een
lied over vriendschap. Anderen zoeken
“vriendschapstekens” in de natuur of ontwerpen een nieuwe
emoticon voor het woord “vriendschap”. Zo leuk om te zien
hoe enthousiast de kinderen alleen of in tweetallen aan de
opdracht werken. Verder zijn de kinderen ook bezig met het
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maken van een vriendschapsslinger en hebben we
verschillende spellen gedaan zoals een Zweeds loopspel
waarbij de kinderen twee “bekende” goeie vrienden uit
boeken bij elkaar moesten zoeken. Ook hebben we
“boekensushi” (boeken op een denkbeeldige lopende band
doorgeven en daar vervolgens in lezen) gedaan en
“boekendans” (als de muziek stopt, een maatje kiezen en
reclame maken voor je favoriete boek). Op MaxClass zijn de
foto’s te bewonderen. Woensdagochtend hebben we in de
Eendenkooi gekeken naar een stukje van de film “Jungle
Book” waarbij de vriendschap tussen Mowgli, Balou de beer
en Bagheera de panter duidelijk te zien was.
Wat fijn dat de eerste toets van Engels goed is gemaakt!
Well done! Het onderwerp was “Nature”. Deze week zijn we
gestart met hoofdstuk 2 wat “Me” heet. We zullen onder
andere woorden leren over hoe je eruitziet, de namen van
familieleden en de verschillende kleuren.

Groep 6
Op vrijdag 19 oktober sluiten wij het project Maori af. We
nodigen alle ouders uit om vanaf 14.00 uur op school te
komen en de themawerkstukken van groep 6/7/8 te
bekijken. We starten met elkaar, maar het is geen probleem
om iets later binnen te komen. De kinderen hebben heel
hard gewerkt aan hun werkstukken en we hopen op veel
belangstelling.
Over de vervanging van Celine zullen wij u op de hoogte
houden via Maxclass.

Groep 7
Op vrijdag 19 oktober sluiten wij het project Maori af. We
nodigen alle ouders uit om vanaf 14.00 uur op school te
komen en de themawerkstukken van groep 6/7/8 te
bekijken. We starten met elkaar, maar het is geen probleem
om iets later binnen te komen. De kinderen hebben heel
hard gewerkt aan hun werkstukken en we hopen op veel
belangstelling.
Deze week hebben alle kinderen een inlognaam gekregen
voor Itslearning en vanaf komende week zullen we het
huiswerk van vrijdag geven op via deze weg. In Itslearning
wordt iedere oefening die ik geef een ‘toets’ genoemd,
maar wij zien het als oefening. De kinderen kunnen hun
eigen resultaten inzien en we hebben afgesproken dat zij de

Kerstestafette
Van donderdag 13 tot zondag
16 december, vindt weer de
Kerstafette
van Leiderdorp
plaats .
Er is ook een speciaal cultureel
kinderprogramma
waaraan
uw kind kan meedoen.
Vrijdag 14 december. Jong
talent avond.
Van 19.30 tot 22.00 uur vinden
optredens
plaats
in
de
dorpskerk op een echt podium
voor een publiek van 200 man.
Iedereen kan zich inschrijven,
alleen of in een groep.
inschrijving vóór 1 november.
Het thema is Kerst en het
optreden mag maximaal 3
minuten duren.
Zaterdag 15 december 13.00 –
16.30 uur. Kinderkerstmarkt.
Een
markt
met
kramen,
optredens en workshops en
activiteiten voor en met
kinderen van 4 t/m 12 jaar bij
Brasserie
Park
en
de
kinderboerderij. De arrenslee
met de kerstman staat er ook.
Toegang is gratis, aanmelden is
niét nodig
Zaterdag 15 december 16.30 18.00 uur de Sterrentocht.
Een
muzikale
stoet
van
verlichte en verklede kinderen
trekt vanaf Brasserie Park
achter de Kerstman in zijn
arrenslee
aan
naar
de
Dorpskerk
in
het
oude
Leiderdorp. Alle kinderen ( en
ook volwassenen) kunnen in
kerstsfeer
verkleed
gaan
Deelname is gratis , aanmelden
is niét nodig.
Info: www.kerstafette.nl
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oefening opnieuw maken als het nog geen voldoende is.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om het eindeloos opnieuw
te proberen; 3 pogingen is (meer dan ) genoeg.
We hebben bericht gekregen dat op 17 november de
uitzending is van ónze Mees Kees Kwis. We willen daarom
opnieuw proberen er een klein feestje van te maken op
school. We zullen een nieuwe inschrijflijst ophangen, om een
inschatting te maken van het aantal personen dat komt
kijken. Iedereen is welkom.
Huiswerk: dinsdag 16 oktober cijferen en topo toets en
vrijdag 19 oktober werkwoordspelling tegenwoordige tijd 2

Groep 8
De komende week is alweer de laatste week voordat de
herfstvakantie begint. Na de herfstvakantie doen we
Citotoetsen van B8 voor Rekenen, Spelling,
Werkwoordspelling, Begrijpend Lezen en
Studievaardigheden. Nu zijn we hard bezig om goed te
oefenen voor deze toetsen.
We sluiten het thema van de Maori af op vrijdag 19 oktober.
We presenteren dan de themawerkstukken en we sluiten af
met een traditionele groet van de Maori. U bent van harte
welkom om bij de sluiting aanwezig te zijn. Van 14:00 tot
14:45 is de afsluiting.
Het huiswerk van vrijdag 12 oktober is komen te vervallen.
Cijferen 3 kan niet goed worden geopend op It’s Learning. Er
is dus geen huiswerk voor vrijdag 12 oktober.
Huiswerk:
Maandag 15 oktober: Husselteksten 1 (It’s Learning)
Woensdag 17 oktober: Werkwoordspelling t.t. meerkeuze 1 +
2 (It’s Learning)
Vrijdag 19 oktober: Redactiesommen 1 groep 8 (It’s
Learning)

Stichting Wouw
Stichting Jeugdtheater WOUW
te Zoeterwoude, organiseert
en presenteert zes
professionele
theatervoorstellingen per jaar,
voor kinderen van 4 tot 8
jaar. Op zondag 14 oktober
2018 organiseert WOUW weer
een kindervoorstelling, geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Magie Carlijn treedt op in het
kader van de
kinderboekenweek.
De voorstelling ‘De jongen die
zijn naam wil vinden’ gaat over
een indianenjongen die op
zoek is naar zijn ware naam om
bij een indianenstam te
mogen horen. Om deze te
vinden moet hij gaan wonen in
het oeroude bos van
medicijnvrouw Aleshenee. Zij is
een vrouw met magische
krachten en helpt de jongen
zijn veren en daardoor zijn
naam te verdienen. Pas als dat
gelukt is - door goed te
luisteren en te handelen naar
de oude indianen wijsheden mag hij terug naar zijn
vrienden.
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
Kijk voor meer informatie en de
agenda
op www.wouwzoeterwoude.nl
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