Weekbrief 19 oktober t/m 9 november 2018

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

Herfstvakantie
Morgen start de herfstvakantie om 14.45 uur. Op maandag 5
november hopen wij alle kinderen weer uitgerust te
ontmoeten.

Agenda

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

Fijn vakantie namens het team van de Bernardusschool.

7-11-2018

Kinderboekenweek

Luizencontrole

Op donderdag 4 oktober startte de Kinderboekenweek met
als thema Vriendschap. De leerlingen hebben met de hele
school een kettingverhaal geschreven. Tijdens de opening
op 4 oktober is de inleiding van het verhaal voorgelezen.
Daarna heeft elke klas een stuk verhaal erbij geschreven tot
een compleet verhaal.
Verder heeft de bibliotheek elke klas uitgenodigd om een
film te komen kijken in het thema Vriendschap. En als
afsluiting hebben we op vrijdag 12 oktober ouders
uitgenodigd om een stukje uit een zelfgekozen boek voor te
lezen op school. Wat leuk dat er zoveel ouders waren!

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

20-11-2018
20.00 uur MR vergadering

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.

http://twitter.com/rkbernardus

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
Pagina 1 van 6

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.

Ouderkindgesprekken
Door een technische storing is het niet alle groepen gelukt
om de formulier vanuit de ouderkindgesprekken te versturen.
Excuses hiervoor! U ontvangt deze formulieren binnenkort.

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.
Namens het Oranje Comité
Zoeterwoude Rijndijk

Nieuws uit de kleutergroepen
Deze week hebben we de letter b van boek aangeboden.
En we hebben veel samenwerkingsopdrachten gedaan. Een
ervan was in een groepje discussiëren over de vraag
“Waarom mag je niet alles doen wat je wilt?”. Dit hebben de
groepjes daarna verteld in de kring en vervolgens hebben
we er een boek over gelezen. Zo sluiten we aan bij de
manier van werken in de rest van de school. Presenteren van
wat je geleerd hebt.
Na de vakantie werken we over Woeste Willem en gaan we
op woensdag 7 november naar de toneelvoorstelling. De
voorstelling begint om 10.45 uur. We willen om 10.15 uur
vertrekken vanaf school.
Houden jullie vrijdag 23 november vrij voor ons
klassentheater? We starten om 14.00 uur.

Groep 3
Na 8 weken hard werken, zullen onze groep 3-kanjers vast
wel toe zijn aan de herfstvakantie. We zijn echt trots, wat
hebben we alweer veel geleerd. Níet alleen maar letters of
sommen, maar ook ‘hoe kun je je laatjes netjes houden?’ ,
‘wat moet je doen als je iets niet snapt?’ en ‘wat kun je doen
als je ziet dan een ander kind verdrietig is?’.
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Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een nieuw plekje in
het lokaal, met andere kinderen in het groepje. Het zal dus
even een speurtocht worden naar je nieuwe plek.
Voor ín de vakantie hebben we een leesbingo-blad
meegegeven. Op Maxclass kunt u hem ook vinden (als ie
onderweg naar huis misschien kwijt geraakt is). Op het
bingoblad staan allemaal manieren om (5 a 10 minuten) te
lezen: onder de dekens – in een prentenboek e.v. Steeds als
een manier is afgerond, mag je een vakje aankruisen. Wie
na de herfstvakantie een vol bingoblad inlevert, krijgt een
verrassing van de juffen.

Groep 4

Onze jarigen
19-10 Auke Berg
5
23-10 Revaliano de Best
3
23-10 Quinten van Delft
6
24-10 Madalena Zevenhuizen 7
26-10 Fayenne Oost
1/2a
26-10 Mare Burgerhout
8
27-10 Lieke Nederpel
4
01-11 Sepp Beukers
05-11 Margo Dickhoff

1/2a
4

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

De complimentenladder is alweer vol! Vrijdag middag voor
de vakantie hebben we “alles” middag, de kinderen mogen
van “alles” meenemen om mee te spelen. Daarna heerlijk
vakantie vieren.
Bij Da Vinci hebben we geleerd wat de wetenschappers
denken over het ontstaan van de aarde. De Oerknal
hebben we gehoord en nu hebben we geleerd over de
eerste grote zee (oersoep) met daarin allemaal losse
atomen die langzaam samen gingen smelten. Ook hebben
we geleerd dat het eerste leven een eencellige was, ook
wel protozoa genoemd. Moeilijk?? Welnee, super
interessant!
Voor nu een fijne vakantie gewenst en tot over twee weken.

Groep 5
Vorige week hebben we de Kinderboekenweek heel
speciaal afgesloten. Verschillende ouders kwamen de
kinderen voorlezen uit een zelfgekozen boek. De kinderen
van de groepen 5 en 6 zijn in groepjes verdeeld en mochten
in de klas, op de gang of buiten luisteren naar een stukje van
een verhaal, bijvoorbeeld uit “Superjuffie” of “Mees Kees”.
Het zag er allemaal heel gezellig en ontspannen uit. Ouders
die wilden komen voorlezen, heel erg bedankt!
Met rekenen zijn we deelsommen aan het oefenen. De
kinderen merken nu dat je de tafels goed moet beheersen
om deze sommen op te lossen. 15:5=3, want 5x3=15. Met de
kinderen is afgesproken om in de vakantie een tafel te
oefenen. De kinderen hebben een werkboekje (over deze
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tafel) gekregen wat ze op school en/of thuis mogen maken.
Na de vakantie overhoort de juf deze tafel. Veel succes met
oefenen!

Herfstweek ‘Matties van
Matilo’

Wat was het leuk om weer post te ontvangen uit Enschede!
De kinderen zaten al te wachten op een brief van hun
“penvriend(in)” en zijn meteen weer aan de slag gegaan
met het schrijven van een brief terug!

22, 23 en 24 oktober 2018

En dan is het tijd om te gaan relaxen na deze eerste periode
op school. We wensen alle kinderen en ouders een heel fijne
herfstvakantie!

In ‘De loods’ van de Scouting,
Besjeslaan 2a, Leiden.
Activiteiten van 10.00- 15.00
uur.

Groep 6
De afgelopen weken is groep 6 heel hard aan het werk
geweest om de themawerkstukken op tijd af te maken,
zodat deze vrijdagmiddag 19 oktober kunnen worden
gepresenteerd aan de ouders, klasgenoten.
Deze periode hebben we het bij DaVinci gehad over de
Maori, het volk van Nieuw-Zeeland En wat is het dan ook
leuk dat er net afgelopen week bekend is gemaakt dat er
een Kiwi (Nieuw-Zeelandse vogel) in Avifauna is geboren. Bij
nieuwsbegrip lazen we deze week dat hij iedere dag om
14.00 uur is te zien in het vogelpark, dan wordt hij gevoerd en
gewogen.
Vorige week vrijdag is de Kinderboekenweek afgesloten met
het voorlezen van ouders in verschillende groepjes. Wat was
het leuk om eens buiten de klas, zelfs buiten de school of
een keertje niet op een stoel voorgelezen te worden. Ook is
er met de hele school een verhaal geschreven, iedere klas
heeft een stukje aan het verhaal bijgedragen. Het is een
grappig, spannend en interessant verhaal geworden bij
elkaar.

Een spannend en gevarieerd
programma voor alle kinderen
van 6 - 12 jaar!

3,- per dag per kind. Zelf lunch
meenemen!
Thema maandag: De 4
elementen; aarde, water, lucht
en vuur.
Thema dinsdag: Machten en
krachten.
Thema woensdag: Goden en
Geesten
Op woensdagavond van 18.00
- 20.00 uur sluiten we af met
een kampvuuravond met
muziek en stokbrood. Ouders
ook welkom!
Graag aanmelden van te
voren. Bel, mail of sms
Dorothee Olthof: 06 - 304 044
39 of
info@prae.bizhistorischetuinen
matilo.nl/activiteiten

Het huiswerk is de afgelopen weken een beetje anders
gelopen dan normaal, maar voor de vakantie krijgt groep 6
2 stencils mee: Redactiesommen en werkwoordspelling.
Deze moeten na de vakantie worden ingeleverd.
Alle relevantie informatie omtrent de afwezigheid en
vervanging van Celine kunt u lezen op de groepspagina van
Maxclass.
Fijne vakantie alvast!
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Groep 7
De tijd is voorbijgevlogen. We zijn al toe aan de
herfstvakantie. Dit is tegelijk de afsluiting van het Maori
project. Morgen om 14.00 uur sluiten we het project af. Alle
ouders en andere belangstellende zijn welkom. Misschien
kun je in de vakantie wel een bezoekje brengen aan
Avifauna om Tuahahi, de pasgeboren kiwivogel te bekijken.
Het volgende project gaat over Aziaten. Wellicht kunnen
jullie in de vakantie al kijken of er leuke spullen voor de
thema- tafel thuis liggen.
Op Itslearning is ook een pagina Engels. Hierop staan
verhaaltjes, liedjes en spelletjes om te oefenen. Ze passen bij
het hoofdstuk Jobs. Na de vakantie zullen we ook starten
met WRTS.
We geven in de vakantie geen huiswerk, maar vragen alle
kinderen lekker een boek te lezen en een leuke leesfoto van
zichzelf te maken. Lees je in het vliegtuig, op de bank, in de
tuin, of waar dan ook. Mail de foto naar ons. Dat kan via
Maxclass, office365 of naar annekevh@rkbernardusschool.nl.
Veel leesplezier.

Groep 8
Vrijdag 19 oktober rondden we het project af van de Maori.
In de middag laten de leerlingen van groep 6, 7 en 8 aan
elkaar het themawerkstuk zien en voeren ze een traditionele
Maoridans uit. U bent van harte welkom om te komen kijken!
Het is van 14:00 tot 14:45 uur.
In de periode van de herfstvakantie t/m de kerstvakantie zijn
er veel toetsen en feesten gepland. Het is een drukke tijd
waarin de leerlingen van groep 8 de Citotoetsen maken,
Sinterklaas vieren, adviesgesprekken krijgen en Kerst vieren.
Ook zijn er de toetsen voor het LWOO onderzoek. De
leerlingen worden uitgenodigd om óf 1 óf 2 dagdelen een
test te maken. Hieruit moet blijken of de leerlingen in
aanmerking komen voor de LWOO gelden. De leerlingen
krijgen de uitnodiging per papier mee. De ouders worden
ook per mail uitgenodigd.
Met wat vertraging komen de oudervertelformulieren zo snel
mogelijk uw kant op, zodat u ook de afspraken die zijn
gemaakt op papier heeft. U krijgt een mail met daarin een
scan van het formulier.
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Er staat voor de eerste week na de vakantie nog geen
huiswerk gepland. Fijne vakantie!
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