Weekbrief 9 t/m 16 november 2018

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

Tien minuten gesprekken (facultatief)
Vanaf maandag 12 november worden de tien minuten
gesprekken ingepland (groep 1 t/m 7). Deze gesprekken
vinden plaats van 12 t/m 16 november 2018. Deze
gesprekken zijn facultatief en vinden alleen plaats wanneer
de leerkracht en/of u het gesprek noodzakelijk vindt.
Leerlingen mogen ook aansluiten bij deze gesprekken.
U kunt zich inschrijven voor de tien minuten gesprekken op
het rooster wat opgesteld is door de leerkracht. Dit rooster
vindt u op het whiteboard bij ieder lokaal.

Hoofdluis
Na elke schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd
op hoofdluis. Alle groepen zijn woensdag gecontroleerd. Er
zijn in een aantal groepen neten geconstateerd.
De ouders van deze kinderen zijn gebeld door de leerkracht.
Wilt u dit signaal serieus oppakken en uw kind grondig
controleren?

Agenda

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

12-11-2018
20.00 uur Ouderraad

20-11-2018
20.00 uur MR vergadering

23-11-2018
Klassentheater groep 1/2a
en 1/2b

Hieronder de link naar de GGD Hollands Midden
https://ggdhm.nl/professionals/item/scholenkinderopvang/bestrijding-hoofdluis

Versieren van de school voor de aankomst van
Sinterklaas.

http://twitter.com/rkbernardus

Ook dit jaar gaan we de school weer helemaal in Sinterklaas
sfeer brengen. Wij kunnen uw hulp hierbij gebruiken. Op
woensdagavond 21 november vanaf 19.30 uur willen wij de
school gaan versieren.
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Als u ons daarbij wilt helpen, kunt dit aangeven door uw
naam op de intekenlijst bij de kleuteringang of bij de
hoofdingang van school te schrijven. U kunt zich ook
aanmelden via MaxClass.
Wij hopen op een grote opkomst immers: “Vele handen
maken licht werk!” Hopelijk zien wij u op woensdagavond 21
november.

Toekomstplannen maatschappelijk centrum
Zoeterwoude-Rijndijk
Wij krijgen veel vragen van ouders over de toekomstplannen
van onze school. In de "Gebiedsvisie voorzieningen
Zoeterwoude-Rijndijk" staat informatie over een nieuw
maatschappelijk
centrum
op
deze
locatie.
Veel
voorkomende vragen zijn: Wordt de school gesloopt en nieuw
gebouwd? Zo ja, wanneer dan? Welke voorzieningen komen
er nog meer op deze locatie? Wordt er iets gedaan aan de
openbare ruimte en de verkeersveiligheid? Wij snappen heel
goed dat u meer duidelijkheid wilt. Het is immers de locatie
waar u úw kind elke schooldag naartoe brengt. In de
initiatieffase is er nog niet heel veel bekend. In deze fase
onderzoekt de gemeente Zoeterwoude diverse scenario’s.
Doel van deze fase is te onderzoeken of het project haalbaar
is, en zo ja, in welke vorm. Maar wat we weten willen we u vast
meegeven.
Een nieuw maatschappelijk hart creëren
Op dit moment wordt er een Programma van Eisen door de
gemeente Zoeterwoude geschreven voor de gehele locatie.
De wens is hier een nieuw maatschappelijk hart te creëren.
Het idee is de gebouwen te moderniseren of te vernieuwen
en ook de openbare ruimte een nieuwe uitstraling te geven.
Daarnaast zijn er diverse sociale- en maatschappelijke
partijen die in het nieuwe maatschappelijk centrum ook een
plek
wensen.
Het
gezondheidscentrum
aan
de
Pancratiusstraat zou zich ook graag op deze locatie vestigen.

Help, een puber thuis!
Het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) organiseert in
Leiden de cursus Help, een
puber thuis! voor ouders van
kinderen van 11-17 jaar.
Wat verandert er allemaal in
de puberteit? ‘Mijn puber
wordt steeds brutaler en lijkt
niet meer te luisteren naar wat
ik zeg…Wat kan ik doen??
‘Hoe blijf ik in contact met mijn
puber en hoe voorkom ik
ruzies?
In de cursus ‘Help, een puber
thuis!’ wordt ingegaan op de
prettige, maar ook de lastige
kanten van het omgaan met
pubers. Je krijgt alles te weten
over het puberbrein en over
de veranderingen van
kinderen in de puberteit. Hoe
je om kan gaan met vervelend
gedrag van pubers, hoe je het
contact met je puber kunt
verbeteren en hoe je ruzie kunt
voorkomen.
Is jouw kind een (beginnende)
puber, dan is deze cursus iets
voor jou!
De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten van twee uur
en start op dinsdag 13
november 2018
(19.30 - 21.30 uur) in het CJG
Leiden Noord, Arubapad 2,
2315 VA, Leiden.
De cursuskost € 20,- per
persoon. (Ouder)paren krijgen
10% korting. Aanmelden via
www.cjgcursus.nl .

Momenteel toetsen we of de ideeën (financieel) haalbaar
zijn
Al deze plannen kunnen natuurlijk alleen worden uitgevoerd
als deze ook (financieel) haalbaar blijken te zijn. Dit is waarom
de gemeente Zoeterwoude nu diverse scenario's onderzoekt.
De scenario's worden door de gemeente in goed overleg met
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het schoolbestuur, het bestuur van de Eendenkooi, TV
Meerburg,
SKZ
en
de
ondernemers
van
het
gezondheidscentrum
opgesteld.
Ook
inwoners
en
vertegenwoordigers
van
andere
sociale
-en
maatschappelijke organisaties worden betrokken bij dit
proces. Rondom de jaarwisseling wordt het Programma van
Eisen afgerond. In het nieuwe jaar wordt vervolgens door de
gemeenteraad besloten of er een realistisch scenario is
gevonden dat verder uitgewerkt kan worden door een
architect/stedenbouwkundige (ontwerpfase).
De uitkomsten van het onderzoek en de planning na deze
fase zijn dus nog niet meer duidelijk dan de informatie
hierboven. Wij en de gemeente Zoeterwoude zullen u
informeren zodra de uitkomsten bekend zijn.
Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen aan
Marianne Dammers van de gemeente Zoeterwoude via
m.dammers@zoeterwoude.nl

Nieuws uit de kleutergroepen
Woensdag zijn we bij de voorstelling van Woeste Willem
geweest. Het was heel erg leuk! We willen alle ouders die
met ons mee zijn gegaan bedanken.
In de groep zijn we ons aan het voorbereiden op onze eigen
voorstelling. Alle kinderen mogen verkleed als piraat. Wilt u
vast bedenken wat u ervoor kunt gebruiken. Een
omgeknoopte doek kan al voldoende zijn. De voorstelling is
op vrijdag 23 november vanaf 14.00 uur.
Het thema piraten slaat goed aan. We zijn begonnen met
de W van Woeste Willem. En het cijfer 5. Verder maken we
plattegronden en zoeken we naar schatten.

Groep 3

Schoolzwemtoernooi 2018
Op zaterdagmiddag 8
december 2018 van 12.30 uur
tot 15.00 uur organiseert zwemen polovereniging SG
Aquadraat het
schoolzwemtoernooi in
Leiderdorp.
Het toernooi vindt plaats in
zwembad de Does,
Amaliaplein 40 te Leiderdorp.
De inschrijving verloopt via het
Sportfondsen Sport
Servicepunt.
Het zwemtoernooi wordt
georganiseerd voor kinderen
uit groep 5,6,7 en 8 die in het
bezit zijn van een
zwemdiploma B. Er wordt
individueel gestart, maar de
kinderen vormen samen hun
schoolteam.
Toeschouwers zijn uiteraard
van harte welkom om de
kinderen aan te moedigen.
Inschrijven kan tot dinsdag 20
november 2018. Dit kunt u
doen door een mail te sturen
naar
j.thissen@sportleiderdorp.nl.
Vermeld hierbij de namen van
de deelnemende kinderen, de
groep waarin ze zitten, naam
van de school en een
telefoonnummer waarop u te
bereiken bent. Wanneer uw
school niet deelneemt,
verzoeken wij u dit ook te
melden. Zo snel mogelijk na de
inschrijftermijn wordt de
toernooi- informatie naar uw emailadres gemaild.

Wat hebben onze kinderen geweldig geoefend met lezen in
de vakantie. We kregen maar liefst 21 bingo-bladen terug!
Hopelijk zit het oefenritme er nu echt in!
We leerden deze week de letter ij uit ijs en de letter z van
zeep. Daarmee zijn we alweer bijna aan het eind van kern 3.
Vrijdag start juf Anita met het afnemen van de
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‘herfstsignalering’. Dit is een individuele leestoets waarin
wordt gekeken naar het hakken en plakken, de letterkennis
en het lezen op tempo. We hopen u bij de
ouderkindgesprekken er meer over te kunnen vertellen.
Woensdag doen we mee aan het herfstpad. Onze
klassenmoeders Agnes en Janine hebben geholpen om
voldoende hulpouders te krijgen. We starten woensdag om
8.30 uur en het zal duren tot ongeveer 9.15 uur. Het
herfstpad is in de buurt van de school, dus we hebben dit
keer geen auto’s nodig. In kleine groepjes (onder
begeleiding van een ouder) gaan kinderen rondlopen,
onderweg komen ze allerlei vragen en opdrachten tegen. In
de hoop dat we daardoor van alles zullen ontdekken over
de herfst.

Onze jarigen

11-11 Sami Hashemi
12-11 Anique Theunissen
12-11 Tim Kirsenstein

7
1/2a
4

Van harte gefeliciteerd!
Maak er een fijne dag van!

Groep 4
Deze week zijn wij begonnen aan het tweede project van
Da Vinci: “leven in en om het water”
De kinderen mogen boeken, spullen foto’s en andere
dingen meenemen naar school. We hebben het over
gewervelde en ongewervelde dieren. Kijk eens achter in de
klas op het bord, daar hangen verschillende voorbeelden.
Op de tafel liggen al wat meegebrachte spullen. Schelpen,
koraal, zeester en zelfs al een aquarium. Dat is nog leeg
maar wie weet…. komt daar nog iets in.
De taaltoets van blok 2 is gemaakt, we gaan beginnen aan
blok 3. De afgelopen tijd hebben we geleerd wat een:
werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig
naamwoord, samenstelling en een leesteken is.

Groep 5
Dit jaar gaan wij niet met de klas naar het theater toe, maar
komt het theater naar ons. De leerlingen zullen woensdag 14
november met hun neus bovenop een spannend
reisavontuur zitten, in een tot theater omgebouwde
vrachtwagen die naast de school zal staan. De voorstelling
die wij gaan zien, heet “Naar de maan” waar we zullen
teruggaan naar de tijd dat Neil Armstrong als eerste mens
voet op de maan zette.
Donderdag 15 november heeft juf Sannie zorgochtend. Juf
Annemieke staat deze ochtend voor de klas.
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Heeft u onze mooie nieuwe DaVinci-hoek al bekeken. We
zijn begonnen aan een nieuw thema genaamd “Het leven
in en rond het water”. Er hangen al foto’s van verschillende
dieren, er staan boeken horende bij het thema en er liggen
hele mooie schelpen. Wie wat moois heeft dat bij het
onderwerp past, mag dit uiteraard meenemen. Ook gaan
de kinderen weer in groepjes themawerkstukken maken. Op
MaxClass kunt u zich inschrijven om te helpen. Alvast
bedankt voor uw hulp!
Kriebels in je buik! Over een paar weken is het dan eindelijk
weer zover: Sinterklaas komt in ons land aan. Een gezellige
en spannende tijd! Groep 5 viert nog samen met de
onderbouw “Het grote Sinterklaasfeest”. Het
Sinterklaasjournaal kijken, Sinterklaasknutsels maken en
natuurlijk een leuke act voor de Sint voorbereiden! We tellen
de dagen alvast af!

Groep 6
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we weer flink aan de slag
in de klas. We zijn deze week bij DaVinci gestart met het
project Aziaten. We hebben samen thee gedronken alsof
we een echte Chinese theeceremonie hadden. Bij de
onderwerpen van deze lessen willen we zoveel mogelijk
attributen te verzamelen om in de klas onze tentoonstelling
zo compleet mogelijk te maken. De eerste periode van het
project gaan we een werkstuk maken over landen in Azië.
We zijn voor in de klas nog op zoek naar extra boeken en
tijdschriften over Aziatische landen, om informatie in op te
zoeken voor de werkstukken.
Komende week gaan we ook beginnen met Topo. Allereerst
komen de werelddelen aan de beurt.
Bij spelling zijn we woorden met de C en de K aan het
oefenen. Je hoort een K, maar je schrijft een C. Bij taal wordt
er hard gewerkt aan het schrijven van een persoonlijk
verhaal.
Met rekenen zijn we druk aan het oefenen met ‘gewone
sommen’ cijferend uit te rekenen, dit is ook het huiswerk voor
komende week.
Woensdag 14 november komt de theatergroep Unieke
Zaken uit Alkmaar met een tot theater omgebouwde
vrachtwagen naar school voor groep 5 en 6. De kinderen
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krijgen een voorstelling van een beroemd reisverhaal te zien.
De voorstelling dit jaar heet ‘Naar de Maan’. De voorstelling
vindt tijdens school plaats.

Groep 7
Er is deze vakantie enorm veel gelezen door groep 7!
Maxclass staat vol met foto’s en op de deur van de klas
hangen ze ook nog eens. Lekker lezen is altijd heerlijk en we
hopen natuurlijk dat de kinderen mee door gaan.
We zijn gestart met het project Aziaten. Verschillende
kinderen hebben iets mee genomen voor op de
tentoonstellingstafel en die wordt dan ook al erg mooi. We
werken tot aan de kerstvakantie aan een schriftelijk werkstuk
over Azië. Na de kerstvakantie gaat dit project door en dan
zullen we aan een themawerkstuk gaan werken. Vandaag
hebben we origami gevouwen. Het resultaat is te zien in de
vitrinekast in de hal.
Huiswerk: dinsdag 13 november rekenblad, vrijdag 16
november werkwoordspelling tegenwoordige tijd 3.
Het is nog mogelijk om in te tekenen voor de gesprekken. Er
hangt een lijst bij de deur, maar even mailen kan natuurlijk
ook.

Groep 8
In groep 8 zal er de komende weken flink gezweet worden.
Behalve het thema ‘Azië’ en de feestdagen in december,
zijn er ook nog Cito’s te maken in groep 8 en in december
de adviesgesprekken. Een drukke en misschien ook wel
spannende periode voor de leerlingen. Elke week doen we
één vak van Cito. Deze week doen we de citotoets van
Studievaardigheden. Volgende week doen we Cito van
Begrijpend Lezen.
Heeft u nog leuke ideeën, materialen, souvenirs voor op de
thematafel of kent u mensen die het leuk zouden vinden om
in het kader van het thema Azië iets voor de school te
betekenen? Wij houden ons aanbevolen!
Huiswerk:
Maandag 12 nov: Voorspel 248 en 250 op It’s Learning
maken
Woensdag 14 nov: Topografie Centraal Azië
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Vrijdag 16 nov: Cijferen 9 in het rekenschrift (sommen op It’s
Learning)
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