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25 november - nummer 5

Agenda
27 november

1e Rapport gr 3-8

3 december

Rapportgesprek groep 1 t/m 8 (digitaal via Teams)

4 december

Viering Sinterklaas

8 december

Rapportgesprek groep 1 t/m 8 (digitaal via Teams)

9 december

Kerstcrea

14 december

KinderRaad

16 december

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vrijdag gaat het eerste rapport al weer mee naar huis. De tijd vliegt maar betreft corona mag alles veel
vlugger verlopen opdat we weer naar een normale situatie kunnen. Voorlopig is het nog goed opletten
en veel dingen moeten anders of kunnen niet plaatsvinden. De cijfers zijn nog erg hoog en zakken maar
langzaam. De rapportgesprekken zullen daarom via Teams verlopen en ook de vieringen van Sint en
Kerst zullen in afgeslankte vorm invulling krijgen; de tijd van samen zijn, samen vieren is nog even anders.
Toch proberen we er een goede, creatieve invulling aan te geven.
Blijf gezond en hou vol.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Blaadjes opruimen
a.s. Vrijdag 27 november heeft de moeder van Zoë en Collin aangeboden om ’s ochtends 8.30 uur
rondom school de bladeren op te ruimen en tuintjes schoon te maken. Zijn er mensen die deze
ochtend haar mee willen helpen. Dat is wat gezelliger dan alleen. Meld je dan bij mij, Patrick.

Nieuwe rekenmethode

Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe rekenmethode. We zijn gestart met na te vragen
welke rekenmethode collega’s gebruiken binnen ons eigen netwerk en welke ervaringen ze hiermee
hebben. Deze eerste bevindingen hebben we tijdens afgelopen studiedag met elkaar gedeeld. Van
daaruit is de keuze gemaakt om met beide groepen 7/8 een pilot te
starten met Gynzy. Vorig schooljaar hebben we natuurlijk ook
kennis gemaakt met het rekenen in Gynzy. Dit schooljaar gaan we
dit in de groepen 7/8 verder uitbouwen. Daarvoor krijgen de
kinderen uit groep 7/8 allemaal een eigen Ipad ter beschikking.
Verder zullen we, indien dit weer wordt toegestaan, andere
scholen bezoeken om ook praktische ervaringen te zien en horen.
De volgende studiedag zullen we met het team ook deze
ervaringen delen en afstemmen hoe we verder gaan met het kiezen van een nieuwe rekenmethode.

Verrijkingsgroepje
Op school bieden we alle kinderen de kans om te werken met verrijkend materiaal in de klas. Wij
gebruiken hiervoor speciale maandkaarten. Op deze maandkaarten staan verschillende opdrachten.
Tijdens het zelfstandig werken kunnen kinderen na hun taak een opdracht kiezen en deze uitvoeren.
Hierdoor willen we graag het creatief denken stimuleren.
Sommige kinderen kunnen nog meer verrijkend werk gebruiken en hebben voor 1 of meerdere vakken
een plusboek. We zijn dit schooljaar ook gestart met een nieuw aanbod. Er zijn immers ook kinderen
die naast het verrijkend werk in de klas nog meer nodig hebben. Sinds 2 weken zijn er 2 groepjes
kinderen onder begeleiding van juffr. Edith aan de slag buiten de klas. De kinderen en juffr. Edith zijn
erg enthousiast. Tijdens het eerste thema werken ze met Kaplamaterialen. De kinderen zijn 1x per 2
weken op vrijdag actief en de verdere uitwerking gebeurt in de klas. Tot de kerstvakantie zijn deze
kinderen hiermee bezig en na de kerstvakantie volgt een nieuw thema.

Flitsbezoek
Maandag 16 november heeft de Sint een flitsbezoek gebracht aan de
Bernadetteschool. Gelukkig komt hij op 4 dec. aan alle groepen nog een
keer een bezoek brengen en dan heeft hij meer tijd! Helaas kunnen we 's
morgens niet de ouders uitnodigen i.v.m. de coronamaatregelen. Sommige kinderen vinden het leuk om zich te verkleden op
deze feestdag en dat mag natuurlijk. Voor de kinderen die een surprise
maken, verzoeken wij om het ev. snoepgoed verpakt erbij te doen. We
maken er een gezellige dag van en wensen alvast alle kinderen veel
plezier met het sinterklaasfeest thuis.
Op maandagochtend 7 dec. mogen de kinderen die dat willen iets mee brengen wat ze thuis hebben
gekregen.

Stichting Opkikker
Wij groep 7/8B hadden het idee om mee te doen met een mobile telefoonactie. Om kinderen die het
niet makkelijk hebben of een handicap hebben een dag in het zonnetje
te zetten. Heeft u nog oude telefoons? Zou u die dan aan uw kind willen
geven zodat uw kind hem in de doos kan stopen, de doos staat bij de lege
baterijen bak bij de hoofdingang.

Conciërges
Enkele weken geleden hebben we een paar keer de conciërges van kindcentrum Breinplein een dagdeel
mogen lenen. Dit hebben we nu structureel kunnen regelen tot aan de zomervakantie. Op elke
vrijdagochtend zal conciërge Mircea Ratiu ons hier helpen en op maandagmiddag en woensdagmiddag
conciërge Geert Verbakel. Daarmee vangen we een stukje van de werkzaamheden op, maar met name
het onderhoud buiten vraagt nog extra ondersteuning. Daarvoor blijft de oproep staan.

Kerstviering
Beste ouders,
Op donderdag 17 december verwachten we alle kinderen om 17.00 uur terug in
hun eigen klas voor de traditionele kerstviering op school (overdag zijn gewoon
de normale schooltijden).
De kinderen vertrekken op toerbeurt onder begeleiding van een volwassene voor
een kersttocht onder het motto: Je wandelt nooit alleen!
De kersttocht voert de kinderen over de speelplaats via het trottoir naar het park,
vervolgens naar de grot en daarna via de Bernadettestraat naar het buurthuis en
over het schoolplein weer terug naar school.
Kinderen uit groep 8 zullen op diverse stations gedichten en verhalen vertellen of
liedjes laten horen mbt het kerstverhaal!
Het zou fijn zijn als uw kind een lampion of een ster meeneemt van thuis met een elektrisch lichtje
voor de sfeer.
We vragen alle ouders of de kinderen thuis al iets kunnen eten; op school krijgen de kinderen
natuurlijk ook wat lekkers te eten en te drinken.
Als alle groepjes weer terug zijn op school volgt er nog een gezamenlijke afsluiting in de aula.
Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om ouders uit te nodigen om bij de viering in
school aanwezig te zijn. Wel zullen we enkele ouders vragen om een loopgroepje te begeleiden.
Er worden speciale plekken aangewezen op de speelplaats waar u om 19.00 uur uw kind weer kunt
ophalen.
Verdere info volgt nog vanuit de Kerstcommissie.
Wij wensen iedereen een mooie kerstviering toe!
De kerstcommissie
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