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Het schooljaar is voorbij…
Wat gaat het toch vlug! Het schooljaar is alweer om. De laatste periode is er hard gewerkt
en veel gebeurd. De kinderen zijn gegroeid, niet alleen groter maar ook wijzer. Er zijn eigen
doelen gesteld en behaald en nog genoeg doelen over voor het komende schooljaar.
Alle lessen zijn gegeven, uit een boek of met een Chromebook. De Citotoetsen zijn
gemaakt, de rapporten zijn geschreven (die kunt u vanaf woensdag 11 juli in het
ouderportaal zien staan) en de kinderen hebben kennis gemaakt met de leerkracht(en) van
de volgende groep.
Groep 8 is op kamp geweest en wat was het weer geslaagd. Het weer zat mee en de
kinderen, leerkrachten en hulpouders hebben genoten.
De musical is meerdere keren opgevoerd en de afscheidsavond was weer vol met emoties.
Komend schooljaar gaan de groepen 5, 6 en 7 meer aan het werk met de Chromebooks. De
reken- en taallessen zullen zij verwerken op een Chromebook. De groepen 3 gaan werken
met een nieuwe aanvankelijk leesmethode, Lijn 3, en de daarbij aansluitende schrijfmethode
Klinkers. Genoeg om voor te bereiden en naar uit te kijken voor het komende schooljaar.
Maar nu eerst vakantie vieren....
In deze vakantie wordt er in school het een en ander opgeknapt. Naast de gebruikelijke
schoonmaakwerkzaamheden krijgt de entree van school een metamorfose en zal er mooi en
fris uitzien als de kinderen terugkeren. Ook krijgen de lokalen van 7a, 4b en 1/2c nieuwe
vloerbedekking.

En dan het afscheid van meester Ben...
Na 46 dienstjaren mag meester Ben met pensioen!
Afgelopen woensdag 10 juli hebben we zijn afscheid
gevierd. Ben kwam in een Rolls Royce aan op het
schoolplein en werd door alle kinderen luidkeels
toegezongen. Vervolgens ging hij met zijn groep naar de
Zweth om zelfgebakken taart te eten en activiteiten te
doen. Tussen de middag was er een receptie voor ouders,
gevolgd door een lunch met collega’s en familie. Later op
de middag was er een receptie voor genodigden en zijn er
tal van herinneringen opgehaald.
Ben begon lang geleden op de Rosaschool in Den Haag.
Een jaar daarna kwam hij op de Bernadette en is altijd
verbonden geweest aan onze school. In de jaren ‘90 heeft
hij wat jaren op de Nieuweweg in Poeldijk gewerkt om

vervolgens terug te keren als adjunct op de Bernadette.
Ben zijn hart ligt bij het onderwijs, en vooral bij de kinderen. Aan de universiteit heeft hij
pedagogiek gestudeerd en hoewel er onderwijsadviesdiensten lonkten, bleef de lagere
school trouw.
Ben volgde alle onderwijsontwikkelingen en als het hem aansprak èn goed was voor de
kinderen bracht hij hij het in praktijk in school.
Een systeem om tafels te automatiseren, schooltuintjes aan de Dijkweg,
bloembollenplantsoen aan de Gouwe, de vroegere fietstocht voor ouders en kinderen met
opdrachtposten en gezonde versnaperingen, tovenaar Grimaldus in het Ockenburgse bos,
de uitwisseling met de Belgische school, muzieklessen met zijn accordeon, opa- en omadag,
het motiveren van de dammers, zijn grote computervaardigheden, zijn pedagogische kennis,
zijn enorme hang naar zorgvuldigheid, enz., enz, enz.
Ben, je was een heel fijne collega en meer dan een leuke meester voor de kinderen.
We zijn je ontzettend dankbaar voor je tomeloze inzet, gaan je ontzettend missen en
wensen je een heerlijk pensioen toe.

ZomerLeesBingo op de Bernadetteschool!
Dit jaar houden we op de Bernadette een zomerleesbingo.
Ieder kind kan een zomerleesbingokaart meekrijgen en houdt
samen met ouders bij hoe en wanneer het leest tijdens de
zomervakantie.
Na de zomervakantie neem je je volle kaart weer mee om mee
te spelen met de LEESBINGO. Tijdens deze bingo zijn er
leuke prijsjes te winnen. De prijsjes kun je nu al bekijken in de
kast bovenaan de trap.
Je doet toch zeker ook mee!!!
Naast deze Zomerleesbingo houdt Bibliotheek Westland van 6
juli tot 31 augustus ook een ZomerLeesBingo. Deze
bingokaarten kunnen in de bibliotheek opgehaald worden.
Daar staan natuurlijk ook stapels boeken klaar die voor de opdrachten gelezen kunnen
worden. Is een opdracht af? Dan wordt deze afgestempeld bij de balie. De volle kaart is een
cadeautje waard en onder alle volle kaarten worden ook nog eens mooie prijzen verloot, die
de bibliotheek samen met The Read Shop Naaldwijk heeft samengesteld.

Dat klinkt als muziek in je oren...
zoals u al in een eerdere info heeft gelezen gaan we komend jaar starten met het investeren
in muziekonderwijs binnen de Bernadetteschool. Bij het fonds voor cultuurparticipatie kregen
we de kans om subsidie aan te vragen voor de komende 3 jaar (2018-2021). Inmiddels is de
subsidie aan ons toegekend en starten we komend jaar.
Hoe ziet dat er voor de leerlingen uit.
Elke week komt Casper Draak, muziekdocent bij
“Muziekmeesters Westland”, de leerkrachten coachen on the
job. Hij laat vanuit zijn expertise leerkrachten zien en leerlingen
ervaren hoe muziek op een goede en leuke manier gegeven kan

worden. Hierna gaan de leerkrachten de twee tussenliggende weken zelf aan de slag met
muziek en zullen daarbij gebruik maken van de digitale muziekmethode “Eigenwijs Digitaal”
die speciaal voor het basisonderwijs ontworpen is.
Gedurende het jaar zal er per bouw ook een naschools aanbod aangeboden worden waar
uw kind voor een klein bedrag kan deelnemen. Hierbij valt te denken aan kennis maken met
muziek in de groepen 1-2 tot het zelf leren bespelen van een instrument voor de hogere
groepen.
De start van het schooljaar zoals u al eerder heeft vernomen staat in het teken van muziek
en wel op 14 september tussen 15.30 en 18.00 uur.
Voor deze middag zijn wij nog op zoek naar muzikale vaders, moeders, opa’s, oma’s of
andere bekenden die ons willen helpen.
U kunt zich nog steeds aanmelden bij Juf Els, Inge of Marianne of via e-mail
m.vanbekkum@bernadetteschool.wsko.nl

Pilot bewegend leren
Behalve muzikaal bezig zijn, gaan we ook nog bewegen!! Als
dat geen vrolijk schooljaar gaat worden, dan weten we het niet
meer.
Maar het allerbelangrijkste: het is bewezen dat bewegen en
muziek positieve invloed hebben op het brein en leren. Dat is dan ook een belangrijke reden
geweest om hieraan mee te doen, naast dat het bewegend leren ook wel heel fijn is voor
meer beweeglijke kinderen of kinderen die graag op een andere manier leren dan zittend in
de klas. Het voegt speelsheid toe aan het leren, daar worden kinderen blij van! En wij ook,
omdat we weten dat het effectief is wat we doen.

Belangrijke data
vrij 13 juli
ma 27 augustus

12.00u start zomervakantie
8.30u start schooljaar 2018-2019

En nu dan echt....

Genieten van de zomervakantie!!!

team Bernadette

