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Agenda 

19-10-2019 

Herfstvakantie t/m 3 

november 2019 

 

6-11-2019 

Luizencontrole 

 

11-11-2019 

Facultatieve 

ouderkindgesprekken t/m 

15 november 2019 

 

18-11-2019 

20.00 uur Ouderraad 

 

 

http://twitter.com/rkbernardus  

 

Bernardusschool 
Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude 

www.rkbenardusschool.nl T: 071 – 54 21 600 

 

 Weekbrief 18 oktober t/m 8 november 2019 

 

 

Weekbrief 

Op dit moment vindt er al veel communicatie plaats via 

SchouderCom. Na de herfstvakantie zullen wij ook de 

weekbrief gaan verspreiden via SchouderCom. U ontvangt 

deze dus niet meer via de mail. Wel kunt u de weekbrief ook 

nalezen via ons twitteraccount.  

Facultatieve tien minuten gesprekken 

Vanaf maandag 11 november worden de tien minuten 

gesprekken ingepland (groep 1 t/m 7). Deze gesprekken 

vinden plaats van 11 t/m 15 november 2019. 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 na de herfstvakantie inschrijven voor de tien 

minuten gesprekken via SchouderCom. U ontvangt hier een 

uitnodiging voor.  

Staking 

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het 

primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op 

woensdag 6 november.  

Onlangs hebben de onderwijsbonden en de 

werkgeversorganisaties in een gezamenlijke brief een 

dringende oproep aan premier Rutte gedaan tot een gesprek 

op korte termijn. Dit gesprek, op 16 oktober, heeft niet geleidt 

tot extra investeringen in het onderwijs. De partijen hebben 

het kabinet een ultimatum gesteld tot 21 oktober. Dan wordt 

besloten of de staking op 6 november wordt doorgezet.  

http://twitter.com/rkbernardus
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Halloween 

zaterdag 26 oktober 2019 

Wij doen mee aan Halloween! 

Bel tussen 18.30 en 20.30 uur 

gerust aan. 

Oranjecomité Zoeterwoude-

Rijndijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment is dus nog onduidelijk of (een deel van) de 

medewerkers van de Bernardusschool gaat staken. Zodra wij 

hier meer informatie over kunnen geven, hoort u dit van ons.  

Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 14 oktober heeft er een aangekondigde 

ontruimingsoefening plaats gevonden. Dit doen wij om de 

leerlingen te leren wat ze moeten doen als het brandalarm 

afgaat. Deze oefening is zonder problemen verlopen.  

Dit schooljaar vinden er ook nog twee onaangekondigde 

oefeningen plaats.  

Studiedagen 28 en 29 oktober 

Maandag (28 oktober) en dinsdag (29 oktober) heeft het 

team studiedagen. De studiedagen vallen in de margeweek 

en de kinderen zijn dus al vrij. De studiedagen staan in het 

teken van Close Reading en de Kanjertraining. 

Close reading is een verdiepende manier van begrijpend 

lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal 

staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan 

met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, 

monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en 

reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal 

staan. 

Een aantal jaar geleden zijn alle teamleden gecertificeerd 

voor de Kanjertraining. De Kanjertraining heeft de afgelopen 

jaren een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Hierover heeft 

u tijdens de workshopavond al wat over kunnen horen. Wij 

gaan ons hier met het hele team in verdiepen.  

De rest van de week gaan we aan de slag om na de 

herfstvakantie alle leerlingen weer te ontvangen.  

Gedragsspecialist 

Ik ben Annemieke Zuijderduijn, groepsleerkracht in groep 3. 

Daarnaast ben ik sinds een aantal jaar de gedragsspecialist 

binnen de organisatie van de school.  

Voor het team betekent dit dat zij met vragen over gedrag 

binnen de groep bij mij kunnen komen. Ik heb hier ook de 

mogelijkheid om een bijdrage te leveren in het opstellen van 

groepsplannen gedrag. Daarnaast draag ik zorg voor het 
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Onze jarigen 

18-10 Alycia Dijksman               6 

19-10 Auke Berg                        6 

23-10 Revaliano de Best           4 

24-10 Madalena Zevenhuizen 8 

26-10 Fayenne Oost                  3 

27-10 Lieke Nederpel                5  

01-11 Beukers                             3 

11-11 Sami Hashemi                  8 

Van harte gefeliciteerd!  

Maak er een fijne dag van! 

 

 

 

 

 

 

afnemen van de sociale competentie lijsten en de 

sociogrammen binnen de verschillende groepen. Deze lijsten 

zijn een leidraad in het volgen van de beleving van veiligheid 

en welzijn van de leerlingen binnen school. Verder ben ik 

betrokken bij het anti-pestbeleid op school. Hier ben ik 

aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Rommelmarkt voor plastic soep 

Op 27 november van 13.30 – 15.00 uur is er een rommelmarkt 

voor een goed doel; de plastic soep. Het is bij de 

Bernardusschool in de aula. Kinderen kunnen zich opgeven 

vanaf groep 5 om met een kleedje in de aula te komen zitten 

en hun (oude) spullen te verkopen. Het geld wat verdiend 

wordt is bedoeld voor het goede doel.  

Je kunt je inschrijven via de inschrijflijst die na de vakantie bij 

de hoofdingang hangt.  

Dit is een project vanuit ‘pittige pepers’ wat verzorgd wordt 

door Alex, Ruben en Thomas uit groep 6.  

Identiteit 

Het thema van het project voor de lessen godsdienst na de 

herfstvakantie is ‘assertiviteit’. Assertiviteit is vanuit rust en 

zelfvertrouwen voor jezelf opkomen. Je gebruikt je talenten en 

hebt de moed om op te komen voor waar je in gelooft. Je 

erkent je eigen waardigheid en weet dat je op je eigen 

heilige grond staat. Je kent je eigen grenzen, en gaat van 

daaruit respectvol en niet eisend om met jezelf en de ander.  

Hoe ben je assertief? Ik spreek vol zelfvertrouwen; ik kom op 

voor wat ik denk dat juist is; ik stel duidelijke grenzen.  

Dit zijn lastige punten en dus de moeite waard om met 

leerlingen te bespreken. Wat is het verschil tussen assertief en 

agressief, of egoïstisch? Hoe heeft respect met assertiviteit te 

maken?  

De lessen komen uit de Regenboogreeks project ‘Baas boven 

baas’. Dit project gaat over macht en hoe hier goed mee om 

te gaan. Assertief gedrag voorkomt machtsmisbruik. 
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WOUW Koekla speelt ‘Aladdin' 

Stichting Jeugdtheater WOUW 

te Zoeterwoude, organiseert 

en presenteert zes 

professionele 

theatervoorstellingen per jaar, 

voor kinderen vanaf 4 jaar. Op 

zondag 17 november 2019 

organiseert WOUW weer een 

kindervoorstelling, geschikt 

voor kinderen vanaf 4 jaar tot 

9 jaar. 

Beschrijving van deze 

voorstelling: 

Aladdin droomt ervan om prins 

te zijn. Op een dag klopt er 

een vreemde man aan, die 

beweert zijn oom te zijn. Hij 

zegt zijn wens te kunnen 

vervullen: ‘Als je iets voor mij 

doet, dan maak ik van jou 

prins Aladdin.’ 

 

Hij neemt Aladdin mee op een 

vliegend tapijt naar een grot in 

de woestijn, op zoek naar de 

magische lamp. Dan komt de 

Djinn, de geest uit de lamp 

tevoorschijn. Hij laat Aladdin 

zien dat zijn oom de gemene 

tovenaar Djafar is, die wil 

trouwen met de prinses om zo 

de macht te grijpen. Samen 

smeden ze een plan om hem 

te stoppen. Lukt het Aladdin 

om Djafar tegen te houden en 

om prins te worden? 

 

De voorstelling duurt ongeveer 

50 minuten. 

Deze voorstelling is te zien in 

het Ons Huis gebouw, 

Kosterspad 3 in Zoeterwoude. 

Het begint om 15 uur en de 

entree is 4 euro per persoon. Er 

is geen voorverkoop, kaartjes 

kan je gewoon aan de deur 

kopen vanaf 14:30 

 

 

 

 

 

NMEZ (Natuur - en milieueducatie Zoeterwoude) 

vraagt hulp! 

Beste (groot)ouders en verzorgenden, 

De NMEZ zorgt jaarlijks altijd voor leerzame en leuke 

natuuractiviteiten voor uw kind op school. Zoals: bomen 

planten, lentepad, herfstpad, boerderijbezoek, schapen 

scheren en nog activiteiten in groep 7 en 8 die per jaar 

kunnen wisselen.  

Met uw hulp kunnen deze activiteiten doorgaan en leert uw 

kind genieten van de natuur in de buurt. 

Degene die dit allemaal organiseert, Yvanka Roeleven, wil 

graag hulp van enthousiaste mensen. Je hoeft niet heel veel 

te weten van de natuur, want Yvanka praat u wel bij. Ook is 

het niet eindeloos vergaderen. Het gaat om actie en 

organiseren. 

Wilt u dus mee helpen met een of andere activiteit, dan kunt 

u zich aanmelden bij yroeleven@hotmail.com 

Mocht u nog wat meer informatie willen hebben kunt u ook bij 

juf Ria terecht ( contactpersoon NMEZ). 

Nieuws uit de kleutergroepen 

We sluiten het thema “Reis mee” af en maken ons klaar voor 

de herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan we in onze 

groepen werken over de herfst. Als u tijdens de vakantie 

mooie herfstspullen tegenkomt lenen wij die graag van u. We 

gebruiken de methode “Kleuterplein” bij ons volgende thema. 

U kunt daarom een ouderbrief met achtergrondinformatie 

verwachten op Schoudercom. Misschien staan er leuke tips in 

om in de vakantie te doen.  

In beide kleutergroepen is nog onvoldoende gereageerd op 

ons verzoek mee te gaan naar de voorstelling op donderdag 

7 november. Wilt u dit nog doen als u dit nog niet gedaan 

heeft. We hebben nog veel ouders nodig. Het is niet nodig om 

bij de voorstelling te blijven, het mag natuurlijk wel.  Ook als u 

alleen kunt rijden maakt u de kinderen en ons heel blij. 

Groep 4 

Bijna herfstvakantie, ik wil het toch nog even onder de 

aandacht brengen. Lezen is erg belangrijk! Elke dag lezen 

https://www.facebook.com/wouwzoeterwoude
mailto:yroeleven@hotmail.com
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betekent kilometers maken en dus beter leren lezen. In de 

aankomende 2 weken zijn de kinderen vrij, het zou leuk zijn 

om een foto van uw lezende kind te maken en die naar mij te 

mailen. Ik plak de foto’s op een groot vel en hang het aan de 

deur van de klas. Mijn mail adres is : 

corrie@rkbernardusschool.nl  

Met spelling zijn we de woorden met sch en schr aan het 

oefenen, we hebben er samen al heel wat bedacht.  

Vanaf 11 nov zijn er weer facultatieve oudergesprekken 

gepland, u kunt zich daarvoor na de vakantie inschrijven.  

Een fijne vakantie gewenst!  

Groep 6 

Vrijdag zal groep 8 hun themawerkstukken presenteren. Voor 

groep 6 en 7 is dat nog iets te vroeg. We zullen dat gaan 

doen op vrijdagmiddag 15 november. We vinden het leuk als 

ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellende dan komen 

kijken. We beginnen dan om 14.00 uur. We gaan vrijdag wel 

een kijkje nemen bij de presentaties van groep 8.  

In de vakantie geven we geen huiswerk. We dagen alle 

kinderen uit om een boek te lezen in de vakantie. We vinden 

het leuk als er foto’s van gemaakt worden van lezende 

kinderen. Op welke plek lees jij deze vakantie het liefst? Foto’s 

kunnen via schoudercom gemaild worden, of uitgeprint mee 

naar school genomen worden.  

We merken dat veel kinderen in de klas toch nog wel wat 

moeite hebben met de tafels. Daarom oefenen we ze heel 

regelmatig in de klas. We maken daar allerlei spelletjes en 

oefeningen mee. Als je deze vakantie misschien toch lang in 

de auto moet zitten, of je thuis verveelt, oefen ze dan nog 

eens goed. Het maakt veel andere sommen veel makkelijker 

als je goed bent in tafels.  

Groep 7 

De vakantie staat weer voor de deur. Na de vakantie gaan 

we verder met het thema Egyptenaren. De leerlingen zijn 

bezig met het vormgeven van hun themawerkstuk. Hier mag 

natuurlijk ook in de vakantie aan gewerkt worden. Ze kunnen 

inloggen op cool.cloudwise.nl. Vanuit daar kunnen ze alle 

(eventueel) benodigde websites bereiken. 

mailto:corrie@rkbernardusschool.nl
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In de vakantie mogen de leerlingen even lekker ontspannen 

en genieten van hun vrije tijd. Toch is het verstandig om de 

tafelsommen (en omgekeerde) deelsommen te oefenen (op 

bijvoorbeeld Tafeldiploma.nl).  

Op vrijdag 15 november presenteren de leerlingen de 

uitwerkingen van de themawerken aan de andere leerlingen 

van groep 6, 7, 8 en ouders zijn ook van harte welkom. We 

starten om 14:00. 

Fijne vakantie! 

Groep 8 

Wat zijn de afgelopen weken toch snel gegaan! We hebben 

ontzettend hard gewerkt.  

Bij taal ronden wij het tweede thema af. De kinderen hebben 

woorden geleerd die te maken hebben met het menselijk 

lichaam, wat inhouds- en functiewoorden zijn en hebben 

gewerkt aan een verhaal vanuit de kinderboekenweek. 

Met rekenen hebben wij heel hard gewerkt aan de doelen 

die belangrijk zijn voor begin 8 á midden 8. Nog niet iedereen 

heeft genoeg kunnen maken om het streefniveau op snappet 

te halen. De kinderen kunnen dus in de vakantie extra 

oefenen in hun werkpakket op snappet. Dit raad ik zeker aan 

 

De eerste dictees van spelling zijn prima gemaakt, blijf vooral 

veel oefenen met de weetwoorden (ei/ij, au/ou) en natuurlijk 

de regelwoorden (lange klanken/korte klanken). 

www.spellingoefenen.nl kan hierbij helpen. 

De themawerkstukken van Da Vinci zien er prachtig uit. Er is 

gekookt, gefilmd, geknutseld en er zijn quizzen gemaakt. Wij 

presenteren deze morgen aan de groepen 6 en 7, maar ook 

aan de ouders. We hopen dat wij u ook zien om 14.00 uur. 

Huiswerk (na de vakantie): 

Maandag 4 november – Nieuwsbegrip (zie schoudercom voor 

informatie) 

Woensdag 6 november – Topo toets 

Vrijdag 8 november – Rekenblad  

http://www.spellingoefenen.nl/

