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Het schooljaar gaat hard…
De meeste leerstof is gegeven en de laatste blokken en thema’s worden de komende weken
afgesloten. De kindgesprekken zijn weer geweest, kinderen hebben nagedacht over welke
doelen zij willen behalen, waar ze trots op zijn en waar ze nog aan willen werken. Bijna alle
groepen zijn op schoolreis geweest. De kinderen en leerkrachten hebben genoten en we
hadden geluk met het weer. De groepen 1/2a en d mogen morgen nog naar de speeltuin.
In groep 3a zijn er eieren uitgebroed en inmiddels loopt er een kuikentje rond in een kooi,
waarbij alle kinderen even op kraambezoek kunnen komen.
Vrijdag 14 juni hebben de groepen 6 bezoek gehad van kinderen uit Weelde, België,
waarmee zij de afgelopen tijd contact hebben opgebouwd. Samen hebben ze een
kennismakingsspel gedaan, taart gegeten, zijn ze bij een tuindersbedrijf en in het
Prinsenbos geweest. Het was weer een mooie leerzame ervaring.

Wat fijn dat u geholpen heeft!
We zijn blij met ALLE ouderhulp; flitsen, luizenpluizen, wandelen of rijden van
en naar een uitstapje, hulp bij crea, noem maar op. Op vrijdag 28 juni is de
ouderbedankmiddag voor ouders die geholpen hebben op de Bernadette. Om 14.00u staat
er koffie en een heerlijk stukje taart voor u klaar. Op Klasbord kunt u aangeven of u erbij
kunt zijn.

Hoe zou het zijn in…
de nieuwe groep. De groepsindeling is bijna rond. We hebben het
voornemen om u komende week te informeren over de leerkrachten van
de nieuwe groep.
Op dinsdagmiddag 2 juli proeven de kinderen alvast van hun nieuwe
leerjaar tijdens de jaarlijkse klassenschuif. De kinderen maken kennis met
de nieuwe leerkracht(en) en zien in welk lokaal zij komen. De kinderen die
naar groep 3 gaan boffen. Zij mogen in totaal 3 keer wennen. Op
dinsdagmiddag 9 juli en donderdagmiddag 11 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 9 en 11 juli is dit wennen voor groep
3 het laatste uur van de middag. Daarna kunnen de ouders hun kind(eren) boven in groep 3
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), een gum
(geen kneedgum) en oordopjes/koptelefoon voor het Chromebook.. 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, max. 12 viltstiften en
oordopjes/koptelefoon voor het Chromebook meegeven? De andere
benodigdheden krijgt het kind op school.

Uitslag MR verkiezingen
De uitslag van de MR-verkiezing is bekend. Het nieuwe ouderlid in de MR van de
Bernadetteschool wordt Pieter van Dalen. We wensen hem veel succes.
Ook in de personeelsgeleding verandert er wat. Juf Jeannette verlaat de MR en juf Jolanda
neemt haar plaats in.

De kinderen van groep 8 hebben het er maar druk mee...
De Spettershow is een show met een knipoog naar de bekende televisie
shows. Kinderen van groep 8 van de Bernadette zijn uitgeloot om deze
spettershow te mogen geven. De show kent een aantal prachtige
onderdelen, zoals de schoolspot, de modeshow, een intelligentiespel
‘Pienterpuntje’ en een zang onderdeel Zing-A-Song. Meer mogen we er
niet over schrijven, maar het belooft een fantastische uitvoering te
worden.

‘proud
  t o be
  fout’

Dat is het thema van het kamp groep 8, en oh… wat hebben ze er zin
in! Is alles al ingepakt en/ of klaargelegd? Heb je genoeg kleding, je
tandenborstel en je gel? De spanning loopt positief op. Van 8 t/m 10
juli gaat groep 8 op kamp. Ook dit jaar gaan ze naar kampeerboerderij
‘De Mussenberg’. 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.

De allerlaatste week voor de kinderen van groep 8
is een hele bijzondere. De kinderen van groep 8 hebben hier een brief over gekregen.
Maandagmorgen 15 juli voeren zij de musical voor de eerste keer op 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, oma’s en grote broers en zussen.
Dinsdagmorgen 16 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. We hopen dat het voor iedereen een avond wordt waar nog vaak met een
glimlach aan wordt teruggedacht.

Uitstroming groep 8 naar VO
Afgelopen april hebben de leerlingen van groep 8 de DIA-toets afgenomen. Het resultaat ligt
in de lijn van onze verwachtingen en maakt ons trots! De
uitstroom ziet er als volgt uit:
3 leerlingen naar bl/kl, kl: 5 %
20 leerlingen naar tl (mavo): 34 %
5 leerlingen naar tl/havo: 9 %
30 leerlingen naar havo, havo/vwo, of vwo: 52 %
Hoewel we nu nog aan het afronden zijn, wensen we alle
leerlingen van groep 8 heel veel succes op het voortgezet
onderwijs.

Schoolhandbal
Op zaterdag 6 juli is de Bernadetteschool weer goed vertegenwoordigd tijdens het
schoolhandbaltoernooi bij WPK/ Westlandia. Er hebben zich 8 teams ingeschreven uit de
groepen 3 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 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.

Muziekfeest op het plein
In de laatste week van het schooljaar hielden we tot nu toe
een playbackshow. Aangezien een playbackshow erg jaren
‘80 is en onze kinderen geen idee hebben wie Henny

Huisman is, vinden we het tijd voor iets anders. Dit jaar houden we een muziekfeest op het
plein.
Door leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 worden er acts gedaan die de leerlingen met elkaar
geoefend hebben. Het heeft allemaal met muziek te maken; eigengemaakte instrumenten,
zang, dans, aangeleerde nummers van meester Casper; het kan allemaal. De acts worden
door de groepen zelf aangekondigd en het belooft een fantastisch spektakel te worden. We
hopen daarbij op mooi weer, zodat het op donderdagmiddag 18 juli op het plein kan
plaatsvinden.

Wij vinden nog wel eens wat...
In de laatste week voor de zomervakantie liggen de
gevonden voorwerpen uitgestald beneden in de
kleutergang. Wellicht zit er nog iets van uw kind(eren) bij.
De leerkrachten lopen met de kinderen langs de tafels om
te kijken of zij iets van zichzelf zien liggen. Wilt u ook nog
even een kijkje nemen? De spullen die blijven liggen gaan
naar een goed doel.

Een vraag van Floyd Krom en Meester Ben ...
Een paar maanden geleden kreeg ik via Floyd Krom, oud-leerling van de Bernadetteschool
en nu studerend aan het Malacester College in de Verenigde Staten, een vraag.
De Amerikaanse schrijfster Caren Stelson is van plan om een boek te schrijven over de
Tweede Wereldoorlog in Nederland en zoekt achtergrondinformatie. Ze wil laten zien wat
leven in de oorlog betekende - en misschien nog steeds betekent - voor mensen die dit
meemaakten. Dit alles vanuit het idee:
Zoiets mag nooit meer gebeuren. Laten we leren van de geschiedenis.
Floyd Krom helpt haar hierbij en ik wil hen daarbij graag ondersteunen. Wij hopen dat u dat
ook wilt doen door ons te helpen aan informatie over het leven in de Tweede Wereldoorlog
via (over)grootouders, familie of bekenden die dit zelf hebben meegemaakt. Willen uw
kinderen en u helpen? Dan vindt u alle informatie in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Van harte aanbevolen en alvast heel hartelijk bedankt.!
Meester Ben (oud-leerkracht van de Bernadetteschool)
meesterben@wsko.eu

Handig om alvast in de agenda te zetten…
Komend schooljaar staan er weer wat studiedagen gepland.
Woensdag 25 september is de WSKO studiedag en zijn alle leerlingen vrij.
Verder zijn de Bernadette studiedagen op maandag 18 november, maandag 2 maart en
vrijdag 26 juni. Ook deze dagen zijn de leerlingen vrij.

belangrijke data
vrijdag 28 juni
dinsdag 2 juli
maandag 8 juli t/m 10 juli
dinsdag 9 juli
donderdag 11 juli
maandag 15 juli
maandag 15 juli
dinsdag 16 juli
‘s avonds dinsdag 16 juli
vrijdag 19 juli

bedankmiddag hulpouders
klassenschuif groep 2 t/m 8
kamp groep 8
tweede klassenschuif groep 2/3
derde klassenschuif groep 2/3
musical voor groepen 1 t/m 3
musical voor opa’s, oma’s en oudere brussen
musical voor groepen 4 t/m 7
musical voor ouders
rapport mee en om 12.00u start de zomervakantie

Bijlage
Beste kinderen en ouders,
De Amerikaanse schrijfster Caren Stelson uit Minneapolis in de
Verenigde Staten heeft een paar jaar geleden een boek voor
jongeren geschreven over het leven van een meisje, Sachiko,
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japan. Caren is erachter
gekomen dat kinderen en jongeren in de Verenigde Staten heel
weinig weten over de Tweede Wereldoorlog en wat er gebeurde
na het bombardement op Nagasaki. Ze wil dat graag aan
iedereen duidelijk maken, omdat ze denkt dat we nu kunnen
leren van de erge dingen die er toen gebeurd zijn. Haar idee is:
dit mag nooit meer gebeuren.
Ze wil graag nog een boek schrijven over de Tweede Wereldoorlog voor jongeren in de
Verenigde Staten. Dit keer over alles wat er in die tijd is gebeurd in Nederland.
Floyd Krom, een oud-leerling van de Bernadetteschool, helpt Caren bij haar onderzoek en is
in samenwerking met Caren op zoek naar leerlingen die zouden willen helpen met hun
project. Caren en Floyd vragen zich af hoeveel leerlingen van de Bernadetteschool
grootouders, overgrootouders of andere familie en bekenden hebben die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt en graag hun verhaal door willen vertellen voor
toekomstige generaties. Caren is van plan daarover te schrijven op haar website en om zo
informatie te krijgen voor het schrijven van haar boek. Zijn er misschien leerlingen op de
Bernadetteschool die Caren zouden willen helpen om de ervaringen van hun familieleden
met jonge mensen in de Verenigde Staten te delen? Dan vragen we je om een interview met
hen te willen houden.
Vragen om jullie familielid over de Tweede Wereldoorlog te vragen:
• Wat herinnert u zich het meest van de oorlog?
• Welke risico's hebt u en / of uw gezin tijdens de oorlog genomen?
• Wat is het belangrijkste om te begrijpen over oorlog?
• Wat is het belangrijkste om te begrijpen over vrede?
• Wat zou u ons nog meer over uw ervaringen in de Tweede Wereldoorlog willen vertellen?
Stuur jouw antwoorden naar Floyd Krom via het volgende e-mailadres:
fkrom@macalester.edu
of naar meesterben@wsko.eu als je dat mailadres liever gebruikt.
Noem ook de naam van jullie familielid, waar hij of zij woonde, en hoe oud die persoon was
tijdens de oorlog. Als je een foto van je familielid hebt, mag je die erbij sturen. Natuurlijk wel

met toestemming van het familielid. Ook foto’s uit de Tweede Wereldoorlog zijn heel erg
welkom. Vermeld daarnaast ook je eigen naam, leeftijd, klas, en de datum van het interview.
We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen van de Bernadetteschool dit willen gaan doen. Je
zorgt er dan voor dat kinderen en jongeren in Amerika meer te weten komen over de
Tweede Wereldoorlog en er samen met jullie voor gaan zorgen dat zoiets nooit meer
gebeurt. Heel erg bedankt alvast. Alle verhalen zullen in het Engels worden vertaald door
Floyd Krom. En als je dat wilt, worden jouw naam en de naam van het familielid natuurlijk in
de blog genoemd.
Met vriendelijke groet,
Caren Stelson
www.carenstelson.com
(U kunt via deze website contact opnemen met Caren.)
Floyd Krom
fkrom@macalester.edu
Ben van Loon
meesterben@wsko.eu

