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Muziekfeest op het plein
Hierboven ziet u een kleine impressie van het eerste muziekfeest op het plein.
Wat hebben we veel kinderen zien stralen op het podium. Zingen, muziek maken,
uitbeelden, jezelf presenteren en genieten van de andere kinderen van school. Echt leuk!!!

Het schooljaar is om, het is voorbij gevlogen
De zomervakantie staat op het punt van beginnen en met onze gedachten zitten we al in het
vliegtuig, zijn we onderweg naar onze vakantiebestemming of hebben we de wekker voor 6
weken uitgezet. We gaan afscheid nemen van een aantal zeer gewaardeerde leerkrachten
die het Bernadetteteam gaan verlaten.

Juf Jeannette gaat het nieuwe schooljaar starten op de Waalcampus in ‘s Gravenzande. Een
hele nieuwe school met vele nieuwe uitdagingen. Tien jaar lang heeft juf Jeannette met veel
plezier op de Bernadette gewerkt en nu is het tijd voor deze nieuwe stap.
Juf Ann-Louise heeft de keuze gemaakt om het onderwijs uit te gaan. Ze gaat de komende
tijd uitzoeken waar haar interesse naar uitgaat buiten het onderwijs. Wij wensen haar heel
veel succes bij deze zoektocht.
Juf Saskia heeft jaren in groep 3 en groep 5 op de Bernadette gewerkt en heeft nu een baan
in haar woonplaats gevonden. Juf Annemieke heeft een jaar bij ons gewerkt en gaat met
ingang van het nieuwe schooljaar starten op een basisschool in Hoek van Holland.
Juf Wendy heeft dit schooljaar een zwangerschapsverlof vervuld en vervolgens twee dagen
in groep 4 gewerkt. Ook zij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar werken op de
Waalcampus. En tenslotte juf Melissa, zij
heeft in vele groepen lesgegeven en
ondersteuning geboden en gaat komend
schooljaar lesgeven op een school in
Hillegersberg.
Wij zijn dankbaar voor alle inzet, het
enthousiasme en de overgave waarmee deze
leerkrachten ons team jaren hebben
versterkt. We zullen hen missen en wensen
hen allemaal heel veel succes, plezier en
geluk voor de toekomst.
En waar mensen vertrekken komt ook weer
ruimte voor nieuwe mensen. Juf Monique in groep 1/2a en 1/2d, juf Patty in 1/2c,
gymmeester Hans, juf Sharon in groep 7, juf Jet als zij-instromer in groep 5 en
plusleerkracht juf Fleur verwelkomen we aan de start van het nieuwe schooljaar. Zij zullen
zich voorstellen in de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie.
Naast leerkrachten gaan we in het nieuwe schooljaar voor het eerst werken met twee
leraarondersteuners, vijf ochtenden per week in de groepen 3 en 4. Deze ondersteuners
assisteren vooral bij het geven van instructie, kinderen verder helpen waar het moeilijk of
juist (te) makkelijk voor hen is. Ook deze mensen zullen zich in de eerste nieuwsbrief van
het nieuwe schooljaar voorstellen aan u.

Verlof juf Linda
Voor juffrouw Linda wordt het straks een héél lange zomervakantie, want zij
gaat nu met zwangerschapsverlof. Als alles volgens verwachting verloopt,
keert zo op maandag 13 januari 2020 terug in groep 4b. Wij wensen haar en
haar gezin alvast een fijne tijd toe met de gezinsuitbreiding.

Nog even over de eindtoets, een misverstand uit de wereld helpen...
In de vorige nieuwsbrief stonden de resultaten van de DIA Eindtoets van groep 8. Daarbij
stond letterlijk 'Het resultaat ligt in de lijn van onze verwachtingen en maakt ons trots!'. We
kregen enkele reacties te horen die ons duidelijk maakten dat de manier waarop wij trots
zijn, door sommigen anders geïnterpreteerd werd dan wij bedoelden. Daarom hieronder een
toelichting om duidelijkheid te creëren.
Als leerlingen van groep 8 de eindtoets gaan maken, hopen wij dat de uitslag van hun toets
overeenkomt met het beeld dat wij van hen hebben en wat in de lijn der verwachting ligt.
Dus dat een leerling niet heel afwijkend scoort van wat het leerlingvolgsysteem in alle jaren
ervoor laat zien. Een stijgende lijn is prachtig, maar een ineens afwijkende score zou vreemd
zijn. Onze trots zit hem in het feit dat de uitslagen over het algemeen overeenkomen met
wat te verwachten was en soms trok iemand zijn stijgende lijn door en scoorde nog iets
beter dan verwacht. Dat betekent dat de leerlingen hebben laten zien wat ze kunnen en het
is die inzet waar wij trots op zijn. Het gaat ons niet om zoveel mogelijk uitstroom naar
havo/vwo, het gaat ons erom dat een kind terechtkomt op een school voor voortgezet
onderwijs waar hij kansrijk is en zich niet
verveelt, ongeacht het niveau. En als de
toetsuitslag dat bevestigt, zijn wij trots op
hen.
Mocht u het anders hebben gelezen, dan
weet u bij deze hoe wij er werkelijk
tegenaan kijken.

Bernadetteschool wordt duurzamer
Duurzaamheid is belangrijk voor nu, maar
zeker voor de volgende generaties. De WSKO werkt eraan hun scholen te verduurzamen en
het komende schooljaar heeft dat mooie gevolgen voor onze school. Na de zomervakantie
wordt alle binnenverlichting vervangen door LED-verlichting. Deze verlichting verbruikt
aanzienlijk minder stroom, gaat veel langer mee en geven een mooiere lichtopbrengst.
Later zullen er zonnepanelen op het dak geplaatst gaan worden, waarmee we onze eigen
stroom gaan opwekken.
Nu is het mooie van dit alles dat onze leerlingen er helemaal bij betrokken gaan worden.
Ergens in het jaar zal Wattson’s Lab op school komen en een ‘professor’ die de kinderen
informatie gaat geven. Er komt een paneel in school te hangen waarop leerlingen kunnen
zien hoeveel stroom we zelf opwekken en verbruiken. Dit bevordert het bewustzijn van
energiegebruik. De lokalen gaan een soort dobbelsteen (‘cube’) krijgen, waarmee ze het
gewenste lichtniveau en soort licht (sfeerlicht, werklicht, enz.) in hun lokaal kunnen regelen,
uiteraard in overleg met de leerkracht.
Kortom: er staat ons een mooi verduurzamingstraject te wachten met aandacht voor
educatie!

Aula wordt werkplein
Leren kun je overal en soms is het heel prettig als je alleen, samen of in een groepje in de
aula kunt werken, terwijl andere kinderen in het lokaal werken. Om dat zo fijn mogelijk te
doen, hebben we vorig jaar aan onze leerlingraad en de leerkrachten gevraagd welke
inrichting daar het beste bij past. We kwamen uit op stil-werkplekken, lees-plekken en
‘hier-mag-ik-wel-zachtjes-overlegplekken’ en dan gewoon-zitten, hoog-zitten waaraan je ook
kunt staan werken. De rij computers in de gang naast de aula gaat verdwijnen. Ook daar
komen werkplekken. Met dat idee zijn we naar een firma gegaan en die heeft onze wensen
vertaald in een fraai werkplein. De bedoeling is dat dit in de herfstvakantie gerealiseerd gaat
worden. Als het af is, moet u zeker een keer komen kijken.

Nieuwe digitale schoolborden
De ICT-ontwikkeling gaat hard en als onderwijsinstelling wil je daarin
mee, want jullie kinderen gaan steeds meer ICT in hun toekomstig
werk tegenkomen en moeten er dus goed mee om leren gaan. Het
komende schooljaar worden in 7 lokalen nieuwe digitale
schoolborden geplaatst en komen er weer 60 nieuwe chromebooks
bij. De groepen 5 t/m 8 hebben dan allemaal hun eigen kar met
chromebooks.

Over een week of 6...
De eerste dag na de zomervakantie is voor iedereen spannend om naar school te gaan. De
een heeft er heel veel zin in en de ander zou graag nog een weekje vakantie genieten. Voor
de kinderen én de ouders van groep 3 is het wellicht nog meer spannend. Tijdens de
wenmiddagen hebben de kinderen van de nieuwe groep 3 geoefend waar zij de rij maken
om naar binnen te gaan. Gelijk op de eerste schooldag gaan we hiermee starten en als
ouders het fijn vinden, kunnen ze best nog even mee naar boven lopen...

Zomerlezen
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 (en de kinderen van groep 6 en 7 die dat willen)
mogen mee doen met de Zomerleesbingo.
Om terugval in het lezen te voorkomen, is dit een leuke manier om uw kind ook in de
vakantie te stimuleren om te lezen.
Na de vakantie kunnen de kinderen hun bingokaart inleveren bij hun nieuwe leerkracht en
wordt er een echte Bingo met prijzen georganiseerd.
Lezen tijdens de zomervakantie. Waarom?!
- Lezen is leuk!
- Kinderen, bij wie het leesproces wat moeizaam of niet zo vlot
verloopt, lezen aan het eind van groep 3 meestal nog niet
vloeiend en vlot.
- Door tijdens de vakantie te lezen, houd je het niveau van het kind
op peil.
- Vaak zien we dat kinderen, die aan het eind van groep 3 nét het gevraagde niveau
halen, na de zomervakantie teruggezakt zijn.
- Maar ook in de hogere leerjaren zien we dat kinderen die moeite hebben met vlot en
vloeiend lezen in leestempo en leesaccuratesse zijn teruggevallen ten opzichte van
voor de zomervakantie
- Daarom is het van groot belang om in de zomervakantie het lezen bij te houden!
- Oefening baart kunst: lezen leer je alleen door het veel te doen!

-

Er zijn allerlei leuke vormen te bedenken om in de vakantie met letters, woorden en
lezen bezig te zijn.
Tips voor ouders
- Laat het kind bij voorkeur hardop lezen.
- Praat over de verhalen die je met het kind leest.
- Geef complimenten tijdens het lezen.
- Geef eenvoudiger leesstof als er veel fouten worden
gemaakt. De bedoeling is dat het kind blijft oefenen, maar het
hoeft in feite geen nieuwe stof te leren: dat gebeurt in het
komende leerjaar.
- Zoek de moeilijke letters voor het kind op in het verhaal en
lees deze woorden samen hardop. Eventueel kan het kind na
afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf hardop lezen.
- Geef het kind de gelegenheid om fouten eerst zelf te herstellen. Geef na een paar
seconden evt. een kleine hint en prijs het kind wanneer het lukt om het woord zelf te
lezen. Dus: wacht, hint en prijs!
- Dit geldt ook voor de oudere jaargangen
Ideeën voor in de auto
- Luister naar cd’s met verhalen (deze zijn, samen met het leesboek, te leen bij de
bibliotheek)
- Maak een spel: Nummerbordenspel: van nummerborden letters lezen, deze noteren
in een schrift en met de letters een woord maken. Wie heeft het snelst een woord
gemaakt? Er kan evt. vooraf een categorie bepaald worden: een dier, eten/drinken,
etc.
- Letterbingo: maak een alfabetkaart. Wanneer onderweg een letter gezien wordt, mag
je deze op je kaart wegstrepen. Wie heeft als eerste zijn/haar kaart vol. Bingo! Je
kunt evt. de minder voorkomende letters (c, q, x) vooraf al doorstrepen, afhankelijk
van het land waar je bent.
- Markeer op een landkaart (ANWB) de plaatsnamen langs de te rijden route. Als je de
plaatsen passeert leest het kind deze hardop voor en streept ze weg.

We zoeken nog ouders voor in de oudervereniging (OV).
Komend schooljaar neemt er iemand afscheid van de OV, en is er dus weer plaats voor
nieuwe input en ideeën. Lijkt het u wat om een bijdrage te leveren voor de kinderen van de
Bernadette, meld u dan aan bij de voorzitter Michiel van der Valk, via 0652042434 of stuur
een e-mail naar ouderverenigingbernadette@gmail.com.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Graag weten we ruim van te voren of u thuis nog kinderen heeft die binnenkort, of over een
poosje, 4 jaar worden. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij meester Herman.

belangrijke data
vrijdag 19 juli
maandag 2 september
vrijdag 20 september

12.00u start zomervakantie (dependance 11.50 uur)
8.30u start schooljaar 2019-2020 (dependance 8.15 u)
opening schooljaar

We wensen u allemaal een hele fijne vakantie.
Geniet van en met elkaar, rust lekker uit en blijf gezond!!

Team Bernadette

Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren!
Op woensdagmiddag 4 september start Kinderkoor Westland met audities voor de
hit-musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’.
Heb jij altijd al eens willen schitteren in een échte musical? En ben je tussen de 5 en 13 jaar
oud?
Meld je dan (vóór 28 augustus) aan via het e-mailadres kinderkoorwestland@gmail.com.
Wij hebben namelijk een passende rol voor ie-de-reen...!
Waar? De repetities vinden elke woensdagmiddag plaats in ons repetitielokaal in “De
Veiling” in Poeldijk
Wanneer? De uitvoering van de musical staat ingepland op zaterdag 21 maart 2020.
Kosten? Projectleden betalen eenmalig € 25.
Acteer, zing en dans jij gezellig met ons mee?

