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♫ Papaya, banaan en ananas, mango ♪♫
Vorige week hebben we een gezonde week gehad op de Bernadette. In alle groepen is op
allerlei manieren gesproken, geknutseld en gezongen over gezonde voeding. U heeft het
refrein van het liedje Fruitsalade vast wel een keer gehoord.
Wist u dat :
-

er in groep 3 geturfd is hoeveel groente en fruit er tijdens de pauze is gegeten.
er in groep 4 poppetjes gemaakt zijn van aardappels.
er door de hele school in het Engels is gesproken over ‘vegetables and fruit’.
kinderen hebben geleerd over de schijf van vijf.
kinderen van groep 5 met elkaar een schijf van vijf hebben geknutseld.
in groep 6 aubergines zijn gebakken op een bakplaat.
in groep 8 gesproken is over je voedselafdruk.
er voor het maken van het voedsel voor een gemiddelde Nederlander ruim 2
voetbalvelden nodig zijn per jaar.
er een watertappunt op het schoolplein staat en kinderen hun lege bidon hier ook
kunnen vullen.
we op de Bernadetteschool met elkaar heel veel groente en fruit eten.
we groentesalade, fruitsalade, -cocktails, smoothies en fruitspiezen gemaakt hebben.
we iedere week wel gezonde salades, spiezen en cocktails zouden willen maken.
er door de AH, Jumbo en de Dirk fruit en groente gesponsord is voor alle groepen om
deze cocktails, salades en spiezen te maken.
we de oudervereniging willen bedanken voor hun inzet bij het gesponsorde gruit!
leerkrachten ook heel veel gezonde tussendoortjes eten.

Trots!!
We hebben een echte ICT'er rondlopen op school. Brian
Voorbij uit groep 8a heeft er namelijk voor gezorgd dat we
het scherm in de hal weer kunnen gebruiken.
Al een tijdje was deze buiten gebruik. Brian heeft daarom
zelf een website gebouwd waarin de presentatie voor het
scherm gemaakt kan worden. Een website die voor ons ook
nog eens heel fijn is in gebruik. Geweldig toch!
Nogmaals hartelijk bedankt Brian!

Actie vluchtelingenwerk Westland
In de maand maart hebben we met school heel veel speelgoed verzameld voor kinderen van
vluchtelingen in het Westland. De ontzettende berg speelgoed deed de mensen van
Vluchtelingenwerk Westland versteld staan. Het kon niet eens in een keer opgehaald worden.
Vanuit de kerk is de volgende bedankbrief gekomen.
Bedankt
voor
het
speelgoed
Op 17 februari was de Vastentijd begonnen. In deze periode willen we iets minder aan onszelf geven,
maar juist meer aan de ander geven. We wilden aandacht geven aan de werken van barmhartigheid,
zoals aan het herbergen van vreemdelingen. We hebben goed speelgoed ingezameld om dit te
schenken aan Vluchtelingenwerk. Gevluchte gezinnen die in het Westland komen wonen hebben niets
en de kinderen hebben geen speelgoed. Vluchtelingenwerk heeft contact met deze gezinnen en kan
daarbij
de
kinderen
speelgoed
geven.
Er is door veel mensen op de oproep om speelgoed weg te geven gereageerd. Achterin een aantal
kerken kwam een behoorlijke hoeveelheid speelgoed te liggen of mensen kwamen het persoonlijk
afgeven. De missiewinkel in Honselersdijk doneerde een grote hoeveelheid (vrijwel) nieuw speelgoed
en ook een aantal basisscholen hebben enthousiast meegewerkt aan de inzameling. Soms lag de
lerarenkamer
en/
of
de
aula
vol
met
speelgoed.
Een groot gedeelte van het speelgoed is al bij Vluchtelingenwerk in Naaldwijk gebracht. Namens Vluchtelingenwerk
wil ik de gevers hartelijk bedanken voor hun medewerking. Veel kinderen die zonder speelgoed waren, zijn er

straks heel blij mee.
Diaken Dits

Schaken
Dit jaar hebben zich weer 12 kinderen opgegeven om te
leren schaken. In maart hebben zij allemaal hun
schaakdiploma gehaald. Allemaal gefeliciteerd.
In de maanden maart en april werden er
schaakkampioenschappen gehouden. Dit keer waren de
wedstrijden online. Wij hebben als Bernadetteschool ook
meegedaan.
Tijani,
Misha,
Cies,
Roisin,
Cas en Tijn hebben samen veel punten gehaald. Zij
zijn hierdoor als groep als 5e geëindigd en hebben
daarvoor
een
beker
gekregen.
Deze groep mag door naar de finale op zaterdag 1
mei. Dit gaat weer online plaatsvinden.
Wij wensen ze veel succes.

Misschien is dit wat voor u?
De oudervereniging van de Bernadette zoekt per direct een nieuwe penningmeester. Heeft u
affiniteit met financiën en zou u willen meedenken over de belangen van en voor de kinderen
van de Bernadette dan is dit wellicht iets voor u. Als ouder kijk je vanaf een andere kant naar
het kind en bepaalde zaken binnen school en dit kan een mooie aanvulling zijn op wat er in
en rondom school gebeurt. Denk hierbij Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, continurooster,
hoofdluiscontroles, en dergelijke. Tijdens ongeveer 6 vergaderingen per jaar wordt er over dit
soort onderwerpen gesproken en met elkaar van gedachten gewisseld. Ouders van de
oudervereniging zijn als een soort brug tussen de meningen en ideeën van ouders, het wel
en wee van de kinderen en de visie en expertise van de school.
Heeft u interesse, bel naar Michiel van der Valk, voorzitter van de oudervereniging,
0652042434 of mail naar ouderverenigingbernadette@gmail.com

Andere gymmeester erbij
Meester Hans, een van onze vakleerkrachten gymnastiek, wordt zeer binnenkort vader. Hij
gaat optimaal genieten van dit heuglijke feit en neemt geboorteverlof en ouderschapsverlof
op. Gelukkig hebben we een andere vakleerkracht bereid gevonden om
zijn lessen over te nemen. Daardoor gaat het er na de meivakantie en
tot aan de zomervakantie als volgt uitzien:
- maandag en dinsdag: meester Ibrahim
- woensdag en donderdag: meester David de Ruiter.

Personele zaken
Juffrouw Sharon (groep 7a) heeft een heel traject achter de rug met chemokuren en een
operatie. Haar herstel zal nog de nodige tijd vergen, maar gaat langzaam maar zeker de goede
kant op.

Juffrouw Monique (groep 1/2a en d) heeft deze week haar tweede nieuwe heup gekregen en
kan zich verheugen op pijnloos lopen. Dat vraagt natuurlijk ook nog wel enige hersteltijd en
oefeningen.

Leerlingtevredenheidspeiling 2020
In de groepen 5 t/m 8 is eind maart, begin april onder de leerlingen een tevredenheidspeiling
afgenomen. We zijn trots op de uitslag met een dikke ruim voldoende: we scoren 3,4 op een
4-punts schaal.
Samen met de leerlingen zal in de komende tijd deze peiling besproken worden.

Typediploma
Alle kinderen van groep 7, en 1 uit groep 8, die hebben meegedaan aan de typecursus op de
Bernadette hebben hun typediploma gehaald. Dat is weer een hele knappe prestatie en daar
mogen jullie er trots op zijn, GEFELICITEERD!!!

belangrijke data
vrijdag 23 april
vrijdag 23 april
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
vrijdag 21 mei
maandag 24 mei
dinsdag 1 juni
woensdag 2 juni
donderdag 3 juni
maandag 7 juni

Koningsspelen/ verjaardagen juffen en meesters
kinderen 12.00u uit, start meivakantie
Hemelvaartsdag
vrije dag na Hemelvaart
studiedag, kinderen vrij
tweede pinksterdag, kinderen vrij
rapport mee groep 3 t/m 8
sportdag
rapportgesprekken groep 3 t/m 7
rapportgesprekken groep 3 t/m 7

