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Wat een bijen op het schoolplein!
Afgelopen week zwermden er heel wat bijen rond de boom op het schoolplein. De koningin
had zich in de kruin van de boom gevestigd en haar werksters zoemden er vrolijk op los.
Omdat deze plek met bijen voor onze kinderen op school niet heel handig is en wij
bijensteken willen voorkomen, hebben we een imker uitgenodigd om de koningin te vangen
en de bijenkolonie te laten verhuizen. Er vliegen nu nog wat verdwaalde bijen rond, maar die
zullen snel vertrekken naar een koningin in de buurt.

Houdt u ook zo van taart en gebak....
Op vrijdagmiddag 22 juni willen we graag de hulpouders verwennen!
Het stond al in de vorige nieuwsbrief, maar we zijn erg blij met alle hulp!
School ben je samen. Alle ouders die ons zo fijn geholpen hebben
afgelopen schooljaar, willen we deze middag even in het zonnetje zetten.
U bent van harte uitgenodigd om 14.00u voor een hapje en een drankje.

En weer hebben we babynieuws…
Afgelopen vrijdag is juf Sanne bevallen van een gezonde dochter. Ze heet
Olivia en moeder en dochter maken het goed. Namens alle kinderen en
leerkrachten van harte gefeliciteerd en alle geluk toegewenst!

Natuurlijk gaan we ook dit jaar even kijken in…
de nieuwe groep. Op dinsdagmiddag 26 juni proeven de kinderen alvast van hun nieuwe
leerjaar tijdens de klassenschuif. De kinderen maken kennis met de nieuwe leerkracht(en)
en zien in welke klas zij komen. De kinderen die naar groep 3 gaan boffen. Zij mogen 2 keer
extra wennen. Op dinsdagmiddag 3 juli en donderdagmiddag 5 juli gaan zij ook een
middagje ‘groep drie-en’. Juffrouw Rosa, juf Sanne, juffrouw José en juffrouw Martine staan

dan klaar om hen verder wegwijs te maken in het nieuwe leven van groep 3.
Op 5 juli is dit wennen voor groep 3 het laatste uur van de middag. Daarna kunnen de
ouders de kinderen in die groep ophalen (de trap op links).

Na de klassenschuif...
is het meteen duidelijk wat er nodig is in de volgende groep. Ook voor
het komende jaar verzoeken we de leerlingen van groep 4 t/m 8 om
zelf voor een aantal schoolartikelen te zorgen. We denken dan aan
een lijmstift en schaartje (met naam), een notitieblok met lijntjes
(A5-formaat), potlood en viltstiften, een plastic liniaal van 30 cm (m.u.v.
groep 4) en een gum (geen kneedgum). Daarbij natuurlijk een handige etui om alles netjes
in op te bergen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben bovendien een schoolagenda
nodig.
Wilt u uw kind van groep 3 een schaartje, een lijmstift en viltstiften meegeven? De andere
benodigdheden krijgt het kind op school.

Een nieuwe groep 3 samenstellen…
doen we niet zomaar. De Bernadetteschool gaat daar heel zorgvuldig mee om. We vinden
het belangrijk om ons onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van het individuele kind.
Bij het samenstellen van een groep staat dan ook de mate van zorg
die deze groep nodig heeft centraal. De volgende vragen passeren
de revue: In welke groep krijgt dit kind de meeste kans zich te
ontplooien? Hoe is zijn/ haar werkhouding? Past de leerstof bij de
capaciteiten van dit kind? Hoe zal het kind zich sociaal-emotioneel
voelen in deze groep? Na zorgvuldig beraad worden de groepen
samengesteld. Leerlingen van deze nieuwe groepen verliezen
elkaar niet uit het oog. Natuurlijk wordt er bij allerlei activiteiten,
zoals contractwerk, in de groepen samengewerkt en samen gespeeld. U ontvangt
vrijdagmiddag 22 juni per mail de indeling voor de nieuwe groepen 3.

Als u al adieu had gezegd tegen lang verloren gewaande spullen…
zou het zo maar kunnen zijn dat die bij ons op school in de gevonden
voorwerpenkist liggen. Komt u op woensdag 11 juli even kijken? En
als u er toch bent…. In de gang bij de kleedkamers van de gymzaal
staat ook zo’n kist. In de vakantie wordt alles opgeruimd, zodat we
het nieuwe schooljaar weer met een lege kist en een schone lei
kunnen beginnen.

Het schooljaar met zijn vele mooie momenten…
duurt nog een kleine maand. Via de website kunt u nog van
alles nagenieten. In de vakantie verdwijnen de foto's en
stukjes van dit schooljaar van internet. Als u de activiteiten
van dit schooljaar nog eens wilt bekijken, dan hebt u daarvoor
in ieder geval de tijd t/m zondag 22 juli. Daarna kunnen de
bladzijdes al snel niet meer benaderd worden. Dus ouders die
nog wat willen downloaden…...

Zo ondertussen…
hebben de leerlingen van groep 8 de afgelopen jaren heel wat opdrachten en werkstukken
op de computer gemaakt. Die staan allemaal op hun eigen account:
-voornaamachternaam@wsko.eu (bijv. brittvandervoorbeeld@wsko.eu)
-voornaameerste2lettersachternaam@bernadetteschool.nl
(bijv. brittvo@bernadetteschool.nl)
We zijn verplicht het account dat de kinderen via onze school gebruiken
op te heffen als ze van school af gaan. Kinderen uit groep 8 kunnen t/m
zondag 17 juli de bestanden waar ze trots op zijn downloaden op hun
computer thuis.

Groep 8 oefent zich suf...
En het schijnt echt wat te worden!
Met de musical willen de leerkrachten het 'klassieke probleem' van het
verdelen van de rollen eens een keer omzeilen. Ze kondigen aan de
rollen te zullen verdelen, nadat de kinderen hebben laten zien wat ze
qua acteren, dansen en zingen 'in huis hebben'. Kortom; ze moeten
auditie doen!
Wij zijn heel benieuwd, maar we moeten nog even wachten voor we
het allemaal mogen bekijken.

In de tussentijd...
loopt de spanning positief op. In de voorlaatste week gaat groep 8 op
kamp. Ook dit jaar gaan ze naar kampeerboerderij ‘De Mussenberg’. En
oh, wat hebben ze daar zin in. Drie dagen met elkaar allerlei spellen
doen, wandeltochten, bonte avond en vooral veel lol maken. De
voorbereidingen zijn in volle gang en nu maar hopen dat het weer ook
mee zit. Een zonnetje helpt altijd. Het thema van het kamp is cowboys
en indianen.

Uitstroming groep 8 naar VO
Afgelopen april hebben de leerlingen van groep 8 de DIA-toets afgenomen. Vanuit de
WSKO is besloten om met alle groepen 8 dezelfde toets af te nemen. Het resultaat ligt in de
lijn van onze verwachtingen en maakt ons trots! We hadden het hoogste gemiddelde van de
gehele WSKO. De uitstroom ziet er als volgt uit:
2 leerlingen naar kl: 3 %
8 leerlingen naar tl (mavo): 14 %
3 leerlingen naar tl/havo: 5 %
45 leerlingen naar havo, havo/vwo, of vwo: 78 %
Hoewel we nu nog aan het afronden zijn, wensen we alle
leerlingen van groep 8 heel veel succes op het voortgezet
onderwijs.

En als groep 8 dan weer terug is van kamp…
staat een bijzondere laatste week gepland. De kinderen van groep 8 hebben hier een brief
over meegekregen.
Maandagmorgen 9 juli wordt de musical voor de eerste keer opgevoerd voor de groepen 1/2
en 3. ‘s Middags zijn de leerlingen van groep 8 vrij om vervolgens om 16.00u de musical op
te voeren voor hun opa’s en oma’s.
Dinsdagmorgen 10 juli wordt de musical gehouden voor de groepen 4 t/m 7. Dinsdagavond
is dan de ‘grande finale’ en zijn alle groep 8 ouders uitgenodigd om hun kind en klasgenoten
te bewonderen.
Anders dan andere jaren is er géén viering vooraf in de Adrianuskerk. Dit was een mooie
traditie, maar door een flinke afname van kerk-betrokkenen hebben we samen met de
Naaldwijkse katholieke scholen besloten om onze katholieke identiteit op een andere manier
uit te dragen.

Schoolhandbaltoernooi 7 juli
Op zaterdag 7 juli doen onze leerlingen mee aan het schoolhandbaltoernooi bij WPK/
Westlandia. Er hebben zich 10 teams ingeschreven uit de groepen 4 t/m 8. Voor iedere
leeftijdcategorie gelden andere regels voor het aantal spelers per team, of er jongens en
meisjes in één team mogen, de afmetingen van het veld en de afmetingen van de doelen.
De teams van groep 3 en 4 bestaan uit vijf spelers: één
keeper en vier veldspelers. Deze teams mogen gemixt
worden, dus zowel jongens als meisjes mogen in een team
spelen. De wedstrijden worden op een klein veld gespeeld
met kleine doelen.
De teams van groep 5 en 6 bestaan uit zes spelers: één
keeper en vijf veldspelers. Ook deze teams mogen gemixt
worden. De wedstrijden worden gespeeld op een groot veld
met verlaagde doelen.
De teams van groep 7 en 8 bestaan uit zeven spelers: één
keeper en zes veldspelers. In deze leeftijdscategorieën
mogen de teams niet meer gemixt worden. De teams
bestaan dus of uit meisjes of uit jongens. De wedstrijden
worden gespeeld op een groot veld met normale doelen.
Kinderen die zich niet hebben aangemeld zijn van harte uitgenodigd om die dag langs te
komen en te supporteren langs de lijn. We gaan er een sportieve zaterdag van maken.

Het volgende schooljaar...
gaan we verder met het gebruik van chromebooks in de klas. De groepen 5, 6 en 7 hebben
de beschikking over een chromebook voor elk kind. In de groepen 5 en 6 hebben we dit
schooljaar veel ervaring opgedaan met het digitaal verwerken van de leerstof voor rekenen,
taal en spelling. We gebruiken daarbij de software die bij de methodes horen. De ervaringen
zijn positief en de resultaten gaan omhoog, daarom breiden we dit uit naar groep 7. De
groepen 8 delen een chromebookkar met 32 chromebooks evenals de groepen 3 en 4. We
kiezen er bewust voor de leerstof niet digitaal te verwerken in de groepen 3 en 4 i.v.m. het
schrijfonderwijs en de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Samen leren, een leven lang...
doen wij als leerkrachten en wel op twee manieren. Allereerst door met veel energie elke
dag les te geven aan uw kind en op de tweede plaats door zelf weer in de schoolboeken te
duiken. Ook voor volgend schooljaar zijn de studiedagen gepland. Zet ze alvast in uw
agenda:
- woensdag 5 september
- woensdag 26 september (WSKO-breed)
- woensdag 14 november, alleen voor de groepen 1/2.
- donderdag 21 februari
- maandag 3 juni
Tijdens de laatste studiedag van dit schooljaar (18 mei jl.) zijn we verder gegaan met doelen
stellen met kinderen en het vergroten van eigenaarschap m.b.t. hun leerproces. We weten
namelijk dat dit hun betrokkenheid verhoogt en dat heeft weer positieve invloed op hun
resultaten en welbevinden. Alle leerkrachten brengen voor hun groep voor het vak rekenen
de te behalen doelen in beeld, voor deze laatste periode van het schooljaar, en de kinderen
leren inschatten wat zij moeten doen om deze doelen te bereiken. Zo worden er eerst
proeftoetsen gemaakt voordat de sommen zijn uitgelegd en merkt een kind wat hij al
beheerst en voor welke soort sommen instructie gewenst is. Die wordt dan op maat
gegeven. Uiteraard verschilt de manier waarop dit gebeurt per groep, gezien het verschil in
leeftijd. Met deze ontwikkeling gaan we volgend schooljaar weer door.

En als u dan toch uw agenda bij de hand heeft...
volgen hier nog een keer de vakantiedagen voor het schooljaar 2018 - 2019:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
vrijdag 22 februari t/m zondag 3 maart 2019
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019
Pasen en Koningsdag vallen in de meivakantie
donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni 2019
zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Vaste prik in groep 7...
Ook in het nieuwe schooljaar kunnen de kinderen van groep 7 leren
typen. Net als vorig jaar kunnen de kinderen zich via een aanmeldbrief
direct na de zomervakantie aanmelden. Kinderen die goed kunnen
typen hebben een voorsprong. Ze zijn in staat hun werkstukken en
ander schoolwerk sneller te typen. Dat is pure tijdwinst. Kinderen die
goed kunnen typen, blijken een voorsprong te hebben op hun
leeftijdsgenoten op de basisschool, maar zeker ook in het voortgezet onderwijs. We
gebruiken de methode “TypeWorld” om te leren typen volgens het "tienvingersysteem blind
typen".

Raar, maar waar…
‘Onze’ meester Ben gaat afscheid nemen van de
Bernadetteschool. Zijn dienstjaren zitten erop en hij mag gaan
genieten van zijn pensioen. Dat zal even wennen worden voor
alle kinderen en collega’s, maar natuurlijk het meest voor meester
Ben zelf. Meester Ben hoort gewoon op de Bernadette.
Woensdag 11 juli zal een speciale dag worden. In deze laatste
schoolweek is er ook voor ouders de mogelijkheid om afscheid te
nemen op de afscheidsreceptie in groep 6a. Deze receptie is van
12.15u tot 13.00u.

Misschien wordt er thuis alweer druk geoefend.
Op donderdag 12 juli is de 33e editie van de Bernadetteplaybackshow. We hopen hierbij op
lekker weer, zodat het voor iedereen toegankelijk is om buiten te genieten van de
spectaculaire optredens van groep 1 t/m 8.
Bij te warm of te nat weer zullen we het verplaatsen naar de gymzaal.
Wegens ruimtegebrek kunnen dan alleen de ouders van de
deelnemers komen kijken, maar buiten bent u natuurlijk ‘met z’n allen’
van harte welkom. Wilt u uw kinderen uit de groepen 1-2a en 1-2d 's
middags om 13.15u op het hoofdgebouw brengen en daar ook weer
om 15.15 uur ophalen? Uitgezonderd de overblijvers, daar zorgen wij
voor.

Opening nieuwe schooljaar
In de volgende nieuwsbrief volgt informatie over het bijzondere
openingsfeest van het komende muzikale schooljaar. De datum
kan u alvast in uw agenda schrijven:
vrijdag 14 september 2018 van 15.30u - 18.00u.

Belangrijke data
vr 22 juni
di 26 juni
ma 2 juli t/m wo 4 juli
di 3 juli
do 5 juli
za 7 juli
wo 11 juli
wo 11 juli
do 12 juli
vr 13 juli

bedankmiddag hulpouders
klassenschuif groepen 2 t/m 8
kamp groep 8
extra klassenschuif groep 2/3
extra klassenschuif groep 2/3
schoolhandbaltoernooi
afscheidsreceptie meester Ben
gevonden voorwerpen
playbackshow
rapport mee en 12.00u begint de zomervakantie

