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We zijn weer begonnen!!!
Alles is weer begonnen, tenminste zo voelt het. Na een heerlijke
vakantie, lekker uitrusten, is het nu weer tijd om er tegenaan te
gaan. Naast school zijn ook alle sporten en hobby’s weer gestart
en lopen de agenda’s van de kinderen en ouders gewoon weer
vol.
Met goede voornemens pakken we de draad weer op. Dit
schooljaar gaan we verder met doelen stellen, innoveren,
kindgesprekken, de digitale leerlijn, het ontwikkelen van een
ouderapp, het vernieuwen van de aula, enz, enz.
In de groepen is de groepsvorming al aardig op gang, de regels zijn weer even aangehaald
en er zijn afspraken gemaakt die erbij helpen dat iedereen zich op zijn plek voelt. Taal,
rekenen, spelling en zo meer zijn allemaal op gang en we gaan ervoor om het beste uit
onszelf en de kinderen te halen.
We hebben ook heuglijk nieuws te vertellen. Op de eerste schooldag is juf Linda bevallen
van een gezonde zoon. Koen en juf Linda maken het goed en Iwan en Siem genieten ook
volop. We wensen het kersverse gezin een heerlijke tijd toe

Opening van het nieuwe schooljaar
Op vrijdagmiddag 20 september vieren we de opening
van het schooljaar. Afgelopen schooljaar hebben we dit
groots
aangepakt
en
met
de
hele
school
muziekworkshops gedaan. Dit jaar pakken we het wat
kleiner aan, maar we hebben wél wat te vieren. Het
thema is: ‘We wensen je een gelukkig schooljaar!’
De Bernadetteschool heeft het vignet Gezonde School
behaald voor het thema welbevinden. Om 14.30u
nodigen we ouders uit om in de groep te komen waarbij
er een activiteit zal zijn rondom het thema welbevinden.
Als u meerdere kinderen bij ons op school heeft, maakt u
een keuze naar welke groep u gaat. Rond 15.00u zullen
we met z’n allen naar buiten gaan, waar wethouder Ben
van der Stee het vignet van de Gezonde School officieel
zal overhandigen. Vervolgens doen we met elkaar een
bewegende activiteit en wensen we alle kinderen en
ouders een gelukkig schooljaar.

Nieuwe gezichten...
Bij dit nieuwe schooljaar zien best wat nieuwe gezichten. Voor ons team voelt het al bijna
vertrouwd en we leren onze nieuwe collega’s steeds een beetje beter kennen. Wij wensen
hen allemaal een hele fijne werktijd tegemoet, dat ze zich snel thuis mogen voelen!
Hieronder stellen zij zich aan u voor:
juf Patty, groep 1/2c:
Als nieuwe leerkracht bij de Bernadetteschool stel ik mij graag even voor. Mijn naam is Patty
Wubben, ik ben 30 jaar oud, woon samen met mijn vriend en zoon Luca in Naaldwijk. In mijn
vrije tijd breng ik veel tijd door met familie en vrienden, sport ik graag en lees ik graag
boeken over de ontwikkeling van kinderen.
Het komend schooljaar mag ik leerkracht zijn van groep 1-2 c, waar ik heel veel zin in heb!
De afgelopen jaren heb ik veel ervaring op mogen doen in onderbouwgroepen, waarvan de
meeste jaren bij de kleuters. Ik geniet ervan wanneer kinderen vanuit nieuwsgierig- en
leergierigheid bezig zijn met hun ontwikkeling en hierdoor succeservaringen opdoen. Dat is
zo’n mooi proces! Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en een
gezellig schooljaar. Tot snel!
juf Mariska, groep 5a:
Mijn naam is Mariska ten Have, ik ben 45 jaar jong. Ik ben
getrouwd met Remco van den Berg. Wij wonen met onze
kinderen van 17 en 14 jaar, sinds drie jaar weer in
Honselersdijk. In mijn vrije tijd kook ik graag, speel piano, maak
ik uitstapjes met familie en vrienden en als het lekker weer is en
de wind staat goed, ga ik soms windsurfen. Dit schooljaar wordt
mijn 22ste jaar in het basisonderwijs. Ik ben in de afgelopen
jaren regelmatig verhuisd en heb veel ervaring opgedaan op verschillende scholen. Ik vind
het erg belangrijk dat een kind zich prettig voelt in de groep, vanuit dat gevoel kan een kind
pas echt groeien. Ik heb veel zin om er met de kinderen van groep 5a en mijn collega’s een
fijn jaar van te maken.
juf Monique, groep 1/2a en 1/2d:
Mijn naam is Monique Barendse-van Wissen. Ik ben getrouwd met Michel Barendse en
woon in het Woerdblok in Naaldwijk. Samen hebben wij drie kinderen en inmiddels ook al
zeven kleinkinderen.
In de vakanties trekken wij er met de caravan op uit. Italië is ons favoriete vakantieland.
De eerste twee jaar in het onderwijs werkte ik in Naaldwijk. Daarna heb ik 32 jaar met héél
veel plezier op de Godfried Bomansschool in ‘s-Gravenzande gewerkt. Nu de Bomansschool
met ingang van het nieuwe schooljaar de deuren heeft gesloten kijk ik erg uit naar een fijne,
nieuwe tijd op de Bernadetteschool.
Ik wil de kinderen een veilige, stimulerende omgeving bieden. Een omgeving waarin de
kinderen zich zich thuis kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn én zich optimaal kunnen
ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Ik ben er voor om de kinderen daarbij te
begeleiden.

Ik ben inmiddels gestart op de dependance van de Bernadetteschool en heb het erg naar
mijn zin. Allemaal leuke kinderen, ouders en enthousiaste collega’s die mij direct het gevoel
gaven welkom te zijn!
meester Hans, gymmeester:
Mijn naam is Hans van Os, ik ben getrouwd en woon in ‘s Gravenzande. Dit schooljaar ben
ik op woensdag en donderdag gymmeester op de Bernadetteschool. Hiervoor heb ik 2 jaar
in het basisonderwijs gewerkt en 1 jaar in het voortgezet onderwijs. Vanaf mijn 18e ben ik
fitnessinstructeur en de laatste jaren ook personal trainer. Ik heb er ontzettend veel zin in om
hier te werken, de eerste weken zijn goed bevallen.
juf Marieke, leraarondersteuner groep 3:
Sinds dit schooljaar ben ik één van de gelukkige die de nieuwe functie leraarondersteuner
mag vervullen. Ik ben actief in groep 3a en 3b. Hieronder stel ik mijzelf kort voor:
Ik ben Marieke Weijer - van den Ende, 33 jaar en woon samen met mijn man en twee
zoontjes in ‘s-Gravenzande. Mijn oudste zoontje is 3 jaar en mijn jongste bijna 6 maanden.
Hiervoor heb ik 12 jaar in de kinderopvang gewerkt op zowel baby- als peutergroepen. Daar
heb ik het heel erg naar mijn zin gehad, maar vond het na 12 jaar tijd voor een nieuwe
uitdaging. Die heb ik nu gevonden binnen de Bernadetteschool. Op dit moment heb ik het
erg naar mijn zin en kijk uit naar de komende periode.
juf Nathalie, leraarondersteuner groep 4:
Mijn naam is Nathalie Solognier, ik ben 41 jaar en getrouwd met Leon. Samen hebben we
twee dochters, Lotte en Fenne. Zij zitten op de Bernadetteschool in groep 7 en groep 5. Dit
schooljaar ben ik met veel plezier een nieuwe uitdaging aangegaan als leraarondersteuner
in de groepen 4. Hiervoor was ik 20 jaar werkzaam in de kinderopvang. In mijn vrije tijd ben
ik graag met vriendinnen om gezellig te kletsen of te shoppen.
Juf Jet, juf Fleur en juf Sharon zullen zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Hoe gaat het in de nieuwe groep...
Dit schooljaar hebben we de algemene informatieavond in een nieuw jasje gestoken. We
willen de kinderen zelf een rol geven tijdens het geven van informatie van de groep waar zij
in zitten. Op maandag 16 september tussen 17.00u - 18.30u is de school open voor
kinderen en ouders. Iedere leerling leidt zijn vader of moeder rond en vertelt over de nieuwe
groep. Natuurlijk zijn de leerkrachten aanwezig om hierbij te ondersteunen en kunt u met
hen kennismaken. Ook krijgt u een handout mee naar huis om alle informatie nog eens na te
lezen. Alle leerlingen krijgen die middag een passende strippenkaart waarmee zij langs
allerlei onderwerpen van de hun groep gaan om u
ervan op de hoogte te brengen.
Voor de ouders van groep 7 is er om 18.00u
informatie over het leren typen. Juf Ingrid zal deze
informatie in de groep van juf Debbie geven. De
kinderen van deze ouders kunnen eventueel buiten
spelen op het plein tot hun ouders uit groep 7 komen,
om gezamenlijk naar huis te gaan.

De rondleiding van uw kind hoeft geen uur te duren, waardoor ouders met meerdere
kinderen in al ‘hun’ groepen informatie kunnen krijgen. Het heeft onze voorkeur dat jongere
niet schoolgaande kinderen niet meekomen.

Heeft u misschien de tijd?
De TSO, Tussen Schoolse Opvang, zoekt nog mensen om te helpen bij
het overblijven. Kunt u of kent u iemand die wil helpen, al is het maar
voor één dag, dan kunt u contact opnemen met Lisanne Barendrecht,
onze overblijfcoördinator: bernadette.tso@hotmail.com
Bij het aanmelden van het aantal dagen dat uw kind overblijft, is met u
afgesproken één of enkele dagen te helpen als overblijfouder. Deze data
zijn samen met u geprikt. Veel ouders doen dit ook, maar soms blijven
mensen weg en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de overblijf. Wij verzoeken u
dringend om zich aan de opgegeven data te houden, mede in het belang van uw kind(eren).

Schoolbrengweek
Van maandag 16 september tot vrijdag 20 september doet onze school mee aan de
landelijke Schoolbrengweek. We willen u vragen om in deze week uw kind zoveel mogelijk
(samen) lopend of op de fiets naar school te laten gaan. Lopen of fietsen naar school is
immers goed voor de gezondheid, voor de verkeersveiligheid rondom de school, de
verkeersvaardigheid van kinderen en voor het milieu.

Over verkeersveiligheid gesproken…
Wij zijn geschrokken van het aantal auto’s dat op De Dintel parkeert langs de school. Vorig
jaar is daar een fietspad aangelegd en zijn er maatregelen genomen voor de veiligheid van
de kinderen van de Bernadette. Wij weten dat het op regenachtige dagen heel druk met
auto’s is, maar zou u zo vriendelijk willen zijn
om u aan de verkeersregels te houden? Dit is
voor de veiligheid van uw en de andere
kinderen. Binnenkort zullen er af en toe boa’s
langslopen om uw parkeergedrag te
controleren.
Wij hopen echter dat dit berichtje ervoor zorgt
dat zij werkloos rondlopen…

Veel kinderen zijn er aan gewend…
om iedere woensdag als pauzehap een stuk fruit of groente te eten. We noemen dat onze
gruitochtend. Op de andere dagen wordt er ook veel fruit of groente meegenomen en we
kunnen dat alleen maar waarderen. Natuurlijk is een koekje ook wel eens
lekker tussendoor en we geven hierbij de voorkeur aan gezonde koekjes. Ook
drinken veel kinderen water, de beste dorstlesser die er is.
Tijdens de gym dragen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymkleding. Dit
kan een turnpakje zijn of een sporttenue met gymschoenen voor in de zaal.

Kijkkwartiertjes in de onderbouw
Gedurende het gehele schooljaar houden we af en toe een kijkkwartier in de groepen 1 t/m
4. Deze kwartiertjes kunt u samen met uw kind werkjes en schriften bekijken die in die
periode gemaakt zijn. We hebben de data voor deze kwartieren steeds op een andere dag
gepland, zodat alle ouders een keer in de gelegenheid zijn om te komen kijken.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen af en toe schriften mee naar huis.
Bovenbouwouders hebben vast gemerkt dat dit de laatste jaren afneemt. Door de
digitalisering verwerken de kinderen de taal- en rekenlessen op een digitale manier en
verbruiken we dus minder schriften.

Op maandag en dinsdag…
30 september en 1 oktober komt de schoolfotograaf
om alle kinderen individueel en met de groep op de
foto te zetten. Ook de broers en zussen die op de
Bernadette zitten kunnen met elkaar op de foto.
Knappe Koppies komt dit jaar de fotografie weer verzorgen en u
ontvangt binnenkort een begeleidend schrijven met daarop de
specifieke informatie voor uw kind(eren).

Kinderraad
Prinsjesdag, 17 september, wordt een spannende dag voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.
Op deze dag zijn de verkiezingen voor onze nieuwe kinderraad. De kinderen zijn op het
moment druk bezig met campagne voeren. Zij houden een presentatie in de klas en maken
posters waar hun ideeën op staan. We wachten gespannen de uitslag af!

Onze website is vernieuwd...
en daarom zeker een digitaal bezoekje waard! De lay-out is meer van deze tijd en we
hebben nog eens kritisch gekeken naar alle informatie die we erop plaatsten. Waar het beter
kon, hebben we het beter gemaakt. U vindt ons hier: www.bernadettteschool.nl

Belangrijke data
maandag 16 september
dinsdag 17 september
vrijdag 20 september
woensdag 25 september
vrijdag 27 september
maandag 30 september
dinsdag 1 oktober
woensdag 2 oktober
woensdag 2 oktober

17.00u - 18.30u informatiemiddag nieuwe stijl
Prinsjesdag en verkiezingen Kinderraad
14.30u feestelijke opening van het schooljaar
WSKO studiedag, alle kinderen vrij
dag van de Westlandse Techniek voor groep 8
schoolfotograaf
schoolfotograaf
kijkkwartiertje groep 1 t/m 4
start Kinderboekenweek

