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Het nieuwe schooljaar…
draait alweer op volle toeren. Alle kinderen hebben kennisgemaakt met elkaar, hun nieuwe
leerkracht(en) en plekje in de groep. Tijdens het eerste groepsvormingsproces wordt er
gesproken over ‘Wij horen bij elkaar’ en worden er samen afspraken gemaakt over ‘hoe de
groep het wil’ dit jaar met elkaar. Over één ding is iedereen het eens; we gaan er een tof
schooljaar van maken!

Informatie vanuit de groepen
U bent van ons gewend dat er een informatiemiddag of -avond wordt georganiseerd waarbij
u alle informatie van de groep krijgt. Dit kan niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden
door alle Coronamaatregelen. Morgen, 18 september, ontvangt u via de mail informatie over
de groep met daarbij een filmpje. Uw zoon of dochter kan daar vast van alles bij vertellen en
zo bent u toch op de hoogte van hoe het er in dit schooljaar aan toegaat.

Brrrrrr....
Tijdens de herfst- en wintermaanden raden wij uw kinderen aan om een extra vest of trui
mee te nemen naar school. Meer dan anders zal het raam open staan om goed te kunnen
ventileren. Mocht uw kind het koud hebben, kan het altijd iets aantrekken.

Social Schools
Binnenkort hoort u meer over ons nieuwe communicatiemiddel Social Schools. Houdt uw
mail in de gaten.
Heeft u het al gezien…?
Er staat sinds een paar weken een watertappunt op het
schoolplein. We hebben subsidie aangevraagd en gekregen
via de Gezonde School. Water drinken is gezond! Water
houdt je vochtbalans op peil, water bevat geen calorieën en
water stilt je honger gevoel. We merken dat veel kinderen op
de Bernadette gewend zijn om water te drinken en om dit te
blijven stimuleren, kan het tegenwoordig ook op het
schoolplein, gewoon uit de kraan.

Er zijn nieuwe leerkrachten op de Bernadette.
Hieronder stellen zij zichzelf even voor.
Mijn naam is Linda Bezuijen-Westra, ik ben 38 jaar, getrouwd en we
hebben twee kinderen. Sinds vorig schooljaar ben ik werkzaam in
het basisonderwijs via het WSKO. Daarvoor heb ik 10 jaar gewerkt
als pedagogisch adviseur bij het Opvoedsteunpunt. Ik vind het
geweldig om te werken met kinderen en hen het plezier van leren
mee te geven. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen, yoga en
wandelen. Vanaf dit schooljaar vervang ik juf Sanne van groep 3 tot
begin november. Ik heb er veel zin in en ik hoop iedereen binnenkort
te kunnen ontmoeten.
Mijn naam is Marit Willemsen en ik ben 22 jaar oud. Ik ben
geboren in Naaldwijk en daar woon ik nu nog steeds. Afgelopen
schooljaar ben ik afgestudeerd en heb ik mijn pabo-diploma
gehaald. Ik vind het ontzettend leuk om met de kinderen te
werken en ze iets te leren. Daarom ben ik na het behalen van mijn
diploma begonnen als kleuterjuf bij de Bernadetteschool en sta ik
voor groep 1-2C. Deze school is niet helemaal nieuw voor mij,
omdat ik vroeger ook op deze school heb gezeten.
We hebben de afgelopen weken een goede start gemaakt en ik
hoop dat we er een gezellig jaar van gaan maken!

Bent u ook zo benieuwd?
Kortgeleden is de schoolfotograaf geweest. De maandag was het mooi
weer en konden de groepsfoto’s buiten worden genomen. Alle groepen
zijn op de foto gezet en alle kinderen staan ook weer individueel en met
hun broers of zussen op de foto. Binnenkort ontvangt u de inlogkaart.

Nieuw LVS, leerlingvolgsysteem: DIA
Op de Bernadetteschool hebben we jaren gewerkt met CITO als leerlingvolgsysteem. Vanuit
het bestuur is een expertgroep opgezet, om te onderzoeken wat er verder op de markt is wat
leerlingvolgsystemen betreft. DIA is hierbij als beste uit de bus is gekomen. Wij stappen
daarom ook dit schooljaar over op DIA. De voordelen van DIA zijn o.a. dat er gebruik kan
worden gemaakt van een voorleesfunctie voor kinderen met dyslexie, de toetsen zijn
adaptief en de afnametijd is vele malen korter in vergelijking met CITO. Bij deze nieuwsbrief
zit een bijlage met daarin meer informatie over DIA. Mochten er naar aanleiding van deze
informatie nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd terecht bij één van de twee
intern begeleiders: Patty Wubben of Lotte van Holsteijn.

Wat een gedoe...
Dit zeggen we hier nog wel eens als het over de Coronacrisis gaat en de aanpassingen die
dit van ons en u vraagt: afstand houden van elkaar, handen ontsmetten, als ouder niet meer
zomaar de school binnen kunnen lopen, afspraak maken voor een gesprek, vergaderen in

een grote aula om ver uit elkaar te kunnen zitten, meteen thuis blijven bij
verkoudheidsklachten, enz. Maar het is wel noodzakelijk gedoe en daarom houden we het
vol.
Wat spannend is, is dat personeel bij verkoudheidsklachten
thuis moet blijven. Afgelopen drie weken zijn al 4 personen
tijdelijk niet op hun werk verschenen en getest op Corona.
Tot nu toe hebben we leerkrachten nog kunnen vervangen,
gymlessen als groepsleerkracht zelf kunnen geven en
meester Herman heeft een week vanuit huis moeten werken,
maar het moment dat het verkoudheidsvirus flink rond gaat
waren, is het mogelijk dat een groep niet meer kan worden opgevangen. Mocht dat zo zijn
dan berichten we u zo snel mogelijk daarover, maar het kan ook zijn dat dit 's morgens vroeg
is. Gelukkig krijgt onderwijspersoneel nu voorrang bij het testen, dat beperkt het aantal
dagen verzuim (bij een negatieve testuitslag).
Aan de verzuimmeldingen van kinderen zien we dat u de regels omtrent thuisblijven van
school serieus neemt en daar zijn we blij mee. Het zal voor jullie niet makkelijk zijn als een
kind plotseling vanwege verkoudheid thuis moet blijven, maar heel fijn dat dit toch gebeurt
en u uw best doet het allemaal weer te regelen.
(Zie bijlage voor de beslisboom 0 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar)

Ander gedoe...
Wij willen uw medewerking ook vragen bij het parkeren bij school, als uw kind met de auto
gebracht of gehaald wordt. Het is heel belangrijk dat IEDER kind veilig naar school kan,
maar dat komt door 'even snel hier parkeren' nog wel eens in gevaar. Graag alleen in de
daarvoor bestemde vakken parkeren en niet langs of op een stoep waar dat niet mag. Nog
beter is natuurlijk om iets verder weg te parkeren en de laatste 50 meter te komen lopen of
de auto sowieso thuislaten. Dit zal ook door buurtbewoners gewaardeerd worden, want daar
ontvang ik af en toe klachten van hierover, ook al in dit nieuwe schooljaar.
We hebben met de oudervereniging tweemaal de gemeente Westland op bezoek gehad
over verkeersveiligheid rond de school en dat heeft geleid tot verbeteringen op De Dintel en
Zand en Waterweg. Maar parkeren blijft een kwestie van mentaliteit. De
gemeente kan geen dwingende verkeerssituatie creëren om
foutparkeren tegen te gaan, dus komt het aan op goede wil. Kennis van
de verkeersregels achten we bij iedere bestuurder wel aanwezig, maar
de wil om het voor alle kinderen veilig te maken rondom school wordt bij
een enkeling nog wel eens weggedrukt door de wens zelf even voor het
gemak te kiezen i.p.v. de veiligheid.
Strekking van dit verhaal: graag uw medewerking hierbij. Iets eerder de
kinderen naar school brengen en dan vanuit huis naar het werk rijden kost iets meer tijd,
maar levert veel veiligheid op. Bij ons, bij veel ouders die zich ook ergeren aan foutief
parkeergedrag, de buurtbewoners, de controlerende BOA's en de kinderen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Oproep van de communiewerkgroep
Beste Ouders,
Ik ben Esther van der Ende moeder van Cheyenne (8a) en Kaylee(4b).
Ik heb me 6 jaar (met dit jaar erbij) met veel plezier ingezet voor de communiewerkgroep
van de Bernadetteschool.
Mijn jonste dochter doet dit jaar haar Eerste Heilig Communie en ik wil na dit jaar ermee
gaan stoppen en me in gaan zetten voor andere dingen.
Nu ben ik op zoek naar een ouder (mogen er ook 2 zijn) die het leuk zouden vinden om mijn
taken als communie ouder op te volgen.
voor verdere informatie en/of vragen kunt u mailen naar esthernadorp2005@gmail.com.
Mvgr Esther van der Ende

Belangrijke data
vrijdag 18 september
maandag 21 september
woensdag 30 september

Dode Hoek les groep 7
start beweegweek
studiedag; kinderen vrij

