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Beste ouders,

Hiervoor u ligt de nieuwsbrief van de maand november. De nieuwsbrief is ook te raadplegen
op onze website.

In deze nieuwsbrief:
-

Jaarvergadering ouder- en medezeggenschapsraad
Mededelingen van Sinterklaas
Reactie op ouderenquête
Verschillende belangrijke data om te onthouden

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 december 2018
Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl
Data om te onthouden
Datum
Tijd
Iedere
woensdag
6 nov.
9 nov.
14 nov.
15 nov.
15 nov.
19 nov.
21 nov.
30 nov.
5 dec.
6 dec.
13 dec.

Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: )
Recreatie zwemmen in zwembad Kerkpolder tegen een
gereduceerd tarief
Trekken van lootjes voor de surprises
Studiedag team. De kinderen zijn de hele dag vrij.
Peuterochtend
Bezoek aan VMBO Stanislas Krakeelpolderweg
Jaarvergadering ouder- en medezeggenschapsraad.
Aanvang: 19.30u
Kunstklikproject “De vergeten zoon”
Knutselavond ivm 5 december van 19.00-21.00u.
Eerste adventsopening. Overige data vrijdag 7, 14 en 21
december.
Sinterklaas komt bij onze school op bezoek.
Aankomst: ongeveer 8.30u.
De school begint om 9.30u. Vanaf 8.30u inloop mogelijk
na overleg.
Oud papier Actie. De overige dat zijn op 13-12-2018, 703-2019, 16-05-2019 en 18-07-2019. De container staat
van 8.00-16.00u voor de school.

Voor …

Alle groepen
Groep 5 t/m 8
Ale groepen
Ouder en peuter
Groep 8
Alle ouders
Groep 8
Ouders van de
kinderen uit de
kleutergroepen
Leerlingen, team
iedereen
Iedereen

Uitnodiging

-Mindfulness-

Zinvol of onzin?

Zweverig of nuchter?

Je leest en hoort tegenwoordig veel over Mindfulness. Maar wat is
het nu eigenlijk precies? Is het zweverig? Heeft het echt effect op

ons brein? Wat kan het betekenen voor leerkrachten, kinderen en
opvoeders? Helpt het bij opvoeden?
Nieuwsgierig?

Kom kennismaken met Mindfulness in een korte workshop.
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten:
Voor wie:
Door wie:

donderdag 15 november 2018,
van 19:30-21:30 uur (aansluitend op de jaarvergadering van de OR/MR).
Bernadette Mariaschool
GEEN
ouders/verzorgers/leerkrachten
Marloes Heemskerk
(mindfulnesstrainer Radboud UMC Nijmegen/jurist/mediator)

Terugblik vorige maand
Afgelopen maand hebben we het project Cultuurhelden en de Kinderboekenweek afgesloten.
De kinderen en begeleiders van groep 8 hebben genoten van een prima werkweek in
Amerongen. Het was prachtig weer en we hebben het hele programma kunnen afwerken.

Vooruitblik komende maand
Donderdag 15 november is de jaarvergadering van de ouder- en medezeggenschapsraad. Na
het huishoudelijke deel zal Marloes Heemskerk ons iets vertellen over Mindfulness. Zie de
uitnodiging verderop in deze nieuwsbrief.

Verder nadert de maand december met rasse schreden. Het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest
zijn dan altijd gezellige feesten die we met elkaar vieren. Op 12 november begint het
Sinterklaasjournaal en op 17 november is de landelijke intocht van Sinterklaas. Wat onze
school betreft zullen we met het vieren van dit kinderfeest zoveel mogelijk aansluiten bij het
Sinterklaasjournaal en de intocht van Sinterklaas in Delft.
Met vriendelijke groeten,
J. Zuydgeest
(directeur)

Mededelingen team en de ouderraad

Welkom op school
De volgende kinderen zijn na de vakantie bij ons op school gekomen of komen deze maand op
school. Hartelijk welkom.
Ylian Stolk KB
Djeälo Link KA

Stagiaires stellen zich voor
Sinds eind augustus dit jaar loop ik stage bij de Bernadette Maria school.
Na 8 schoolweken heb ik al veel geleerd, ik zal mijzelf even voorstellen.

Mijn naam is Daan Tromp, ik ben 21 jaar oud en woon in Delft.
Sinds februari volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Albeda college in Rotterdam.
Ik heb twee oudere broers en een zusje en woon samen met mijn ouders vlak bij het oude
centrum van Delft. In mijn vrije tijd doe ik van alles, ik sport om de dag, hardlopen,
zwemmen, fietsen en wandelen. Elke dag luister ik muziek en regelmatig ga ik op stap met
mijn camera, fotograferen vind ik heel erg leuk. Op zondag ga ik naar de katholieke kerk waar
ik misdienaar ben. Verder ga ik graag naar musea, ben veel te vinden in de natuur en ik vind
koken leuk. De combinatie van mensen iets leren en omgaan met kinderen vind ik leuk, na
mijn huidige opleiding hoop ik door te stromen naar de pabo.
Vriendelijk groet,
Daan Tromp

Hoi!
Ik zal me even voorstellen, ik ben Lisa Winkel. Voor de kinderen juf Lisa. Ik ben 19 jaar en
woon in Vlaardingen. Momenteel ben ik een tweedejaars student aan de PABO Thomas More
Hogeschool Rotterdam. Vanaf 15 oktober mag ik stage lopen op de Bernadette Mariaschool,
daar heb ik erg veel zin in! Ik ben geplaatst bij kleutergroep B, bij Suzan den Os. Hier zal ik
een aantal (stage)weken aanwezig zijn.
In mijn vrije tijd lees ik graag en doe ik aan streetdance. Dit kan mij na een lange dag nog
veel energie geven. In het weekend werk ik in een lunchroom in Vlaardingen.

Wanneer ik klaar ben met mijn opleiding wil ik graag voor de klas. Op dit moment ben ik nog
aan het zoeken welke klas mij het beste ligt. Ik heb al ervaring in groep 5 en 6. Dit was erg
leuk, maar ik ben ook klaar voor een nieuwe uitdaging!

Met mijn enthousiasme, leergierigheid en interesse hoop ik dat het een leuke periode wordt
waarin ik de kinderen en de kinderen mij leren kennen.
Misschien zien we elkaar nog wel.
Tot dan!
Lisa Winkel

Zwangerschapsverlof juffrouw Isabelle v.d. Helm(KA)
Met ingang 26 november zal juffrouw Isabelle met zwangerschapsverlof gaan. We wensen
haar een fijne tijd toe. Haar plaats wordt op dinsdag t/m vrijdag ingenomen door juffrouw
Marjon Voncken. De kinderen kennen haar gezicht al, omdat zij in kleutergroep C in de
afgelopen weken juffrouw Jasmin heeft ondersteund. Aanstaande dinsdag zal zij verder kennis
maken met de ouders en de kinderen. De invulling op de maandag is op dit moment nog niet
bekend. Zodra hier meer informatie over te geven is, zullen wij u dit mededelen.
Schoolkostenregeling
De ouders die gebruik maken van de schoolkostenregeling van de gemeente Delft worden
verzocht een kopie van de Delftpas van hun kind in te leveren bij de directie. Zodat het
schooldeel dat op de pas gestort is, geïncasseerd kan worden.
Teamdiscussie naar aanleiding van de ouderenquête
Op de stervergadering van vrijdag 19 juli hebben wij met het team een aantal stellingen
besproken die wij op basis van de uitkomsten van de ouderenquête gemaakt hebben. Het
resultaat willen wij graag met u delen. Een aantal discussies die plaats hebben gevonden
waren om ons weer op scherp te zetten, maar met andere stellingen gaan wij verder met
onderzoeken wat wij hier als school mee kunnen!

Wij besteden genoeg aandacht aan de eisen die de digitale wereld om ons heen ons stelt.
Wij zijn ons bewust dat we er al snel van uitgaan dat de kinderen het al kunnen. We bieden al
wel veel digitaal aan met tablets, laptops en pc’s maar er zit nog niet genoeg diepgang in,
zowel bij het jonge als het oudere kind. We merken ook dat kinderen meer digiwijs (willen)
zijn maar dat we spelen met anderen ook zo ontzettend belangrijk vinden. We willen als
streven onze leerlingen graag meer mediawijs en mediaveilig willen maken
(verantwoordelijkheid richting wachtwoordgebruik etc.)

Als een kind extra ondersteuning krijgt, is overleg met de ouders belangrijk.
Hier was het team het unaniem over eens; ja! Voor iets “kleins” zoals flitsen, kunt u van de
leerkracht een berichtje via Social Schools (voorheen digiduif) verwachten. Als de
ondersteuning aan uw kind groter is, dan vindt er altijd overleg met u plaats. We stellen u ook
op de hoogte, omdat u thuis ook een belangrijke rol speelt in de ondersteuning. Wat u hierin
kunt betekenen hoort u altijd van de leerkracht.
In verband met de plek dat Engels in onze samenleving inneemt zouden we vanaf de
kleutergroepen Engels moeten geven.
Bij deze stelling was het team verdeeld. Men ziet de voordelen van Engels in de
kleutergroepen, doordat kinderen verder komen met Engels dan dat je pas in groep 5 begint
(huidige situatie). Jonge kinderen zijn flexibel en ze leren makkelijk dus ook een andere taal.
Een prikkeling/spelend leren van een andere taal op jonge leeftijd spreekt een aantal
leerkrachten aan. Deze prikkeling kan door muziek (Engelse liedjes) en een spelletje. De
tegenstanders denken aan de anderstaligen die al moeite hebben met het Nederlands. Wij
vinden de focus op goed Nederlands aanleren heel belangrijk. En het spelenderwijs is een
goed idee in de onderbouw, maar niet structureel.

Om de leerkracht te ontlasten zou iedere groep een contactouder en/of een WhatsApp groep
moeten hebben.
De regie voor een whatsapp groep zou bij de contactouder moeten liggen en op vrijwillige
basis. Op andere basisscholen wordt hiermee gewerkt en de ervaring van ouders is positief.
De leerkracht neemt geen deel aan de whatsapp groep en deze groep is puur voor het regelen
van diverse zaken die de groep betreffen. Contactouders worden wel als positief ervaren en
gaan we verder onderzoeken met de ouderraad.

De maandbrief moet vervangen worden door een weekbericht uit de groep.
Het team was bij deze stelling ook erg verdeeld. Er wordt getwijfeld in hoeverre de
nieuwsbrief gelezen wordt door alle ouders. Men vindt de nieuwsbrief ook erg lang en het lijkt
een aantal leerkrachten dan ook handiger om de groepsberichten in een weekbericht te zetten
van de groep. Nu is het wel zo dat niet elke groep elke week iets te melden heeft dus het zou
wel optioneel moeten zijn, als je iets hebt. De nieuwsbrief wordt door het team wel als
waardevol gezien met een stukje vanuit de directie en schoolbrede nieuwsstukken zodat
ouders weten waar de school in zijn geheel mee bezig is.
Nieuw speeltoestel
De kinderen hebben de afgelopen dagen in de
klas mogen stemmen voor een nieuw klimrek
voor op het grote schoolplein. De keuze is met
grote meerderheid gevallen op het klimrek
hiernaast. Het klimrek is gefinancierd door de
verkoop van loten van de Jantje Beton loterij en
met medewerking van Stichting Boost BMS en de
ouderraad. Nu nog even wachten op het plaatsen
en dan kan er weer volop geklommen en
geschommeld worden!

Nieuw duikelrek??????
Heeft u het thuis al gehoord of misschien wel zelf gezien
op het schoolplein? Het duikelrek is weg! Helaas was dit afgekeurd!
De kinderen willen natuurlijk heel graag een nieuwe, maar ja dat kost geld. Er is wel een
manier om dat geld bij elkaar te krijgen.
Hoe dan, hoor ik u denken? Met de Jumbo scholenactie. Als u nou toevallig bij de Jumbo
boodschappen doet, familie, vrienden, buren ook natuurlijk, dan krijgt u bij elke €10,- aan
boodschappen een Schoolpunt.
Hoe meer punten, hoe meer geld en hoe groter de kans dat er een nieuw duikelrek komt!
U kunt de punten bij de Jumbo in de doos van onze school doen, op school kunnen ze op het
Vlinderplein bij het podium ingeleverd worden of u scant ze zelf in en wijst
ze aan onze school toe. U kunt ze nog tot 20 november bij uw
boodschappen ontvangen en tot 27 november kunnen wij ze invoeren.
Wecycle actie t/m vrijdag 9 november!!!

Denkt u ook nog aan uw oude kapotte kleine huishoudelijke elektrische
apparaten. Er staat een doos op het Rupsenplein en een doos op het
Vlinderplein. De school kan ook dit jaar met 75 apparaten of meer een
digitale fotocamera krijgen en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!

Nieuws uit de groepen

Onderstaande activiteiten en ander nieuws vindt u ook in de agenda van Social
Schools en op de website
Kleutergroepen

Juf Magda werkt op maandag 19 november in kleutergroep B, juf
Suzan is er dinsdag 20 november.
Op woensdagavond 21 november houden wij de Sinterklaas
knutselavond. Deze avond duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Verdere
informatie volgt nog via een Social Schools bericht.

Wij zijn op zoek naar iemand die voor de kleutergroepen speelzand wil halen. Kunt u ons
helpen wilt u zich dan melden bij juf Isabelle van groep KA.
Verder zijn wij nog op zoek naar oude overhemden met lange mouwen om verfschorten van
te maken.
Jaargroep 5 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 trekken op woensdag 7 november lootjes voor Sinterklaas. Denk alvast
na over een cadeautje van ongeveer 3 euro. Op maandag 3 december wordt de surprise op
school ingeleverd.
Jaargroep 6
Op 1 november is de typecursus gestart. Met de inloggegevens kunnen de kinderen ook thuis
oefenen.
Jaargroep 8
Donderdag 15 november vertrekken we om 08:30 uur met de fiets naar het Stanislascollege
aan de Krakeelpolderweg. Daar volgen wij een les techniek. Ik ben op zoek naar 2 ouders die
mee willen fietsen. We zijn rond 10:30 weer terug op school!

Kunst- en Cultuuractiviteiten

De vergeten zoon.
Op maandag 19 november 2018 staat voor groep 8 het project De vergeten zoon gepland,
onderdeel van het KUNSTklik-programma 2018-2019.
We vertrekken om 08:40 uur met de fiets van school en zijn rond 12:00 uur weer terug!
Ik ben op zoek naar 2 begeleiders. Wie o wie wil/kan met ons mee?

Dansen
In de afgelopen week is er via Social Schools een flyer van de buurtsportvereniging verspreid.
Op deze flyer stond een aanbod voor dansactiviteiten. Deze dansactiviteit begint op maandag
5 november na schooltijd. Voor de kinderen van 6 t/m 9 van 15.30-16.30u en voor de
kinderen van 10 t/m 12 van 16.30-17.30u. Deze dansinstuif duurt tot aan de kerstvakantie.
De activiteit is voor iedereen toegankelijk, maar “vol = vol”. Opgeven is niet nodig.
MultiART
De VAK start binnenkort met een pilot. Een nieuwe korte cursus voor volwassenen die we
graag onder jullie aandacht willen brengen.

De cursus heet multiART en behandelt de mengvorm die ontstaat bij de ontmoeting tussen
twee disciplines: beeldende kunst en dans. Hoe kun je de dans versterken, veranderen,
manipuleren en verdiepen door beeldende kunst en vice versa.
Zou je bijvoorbeeld een droomwereld kunnen creëren, emotie en fictie beter tot hun recht
kunnen laten komen? Elk blok behandelt een ander thema. Het thema wordt vanuit
verschillende perspectieven onderzocht met behulp van beide disciplines, apart en gemengd.
Het eerste blok start op 5 november 2018 en behandelt het thema: Verborgen.
Voor de overige data en thema’s verwijs ik u naar onze website en/of folder.
Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor uw eigen motivatie en plezier! Kennis of
ervaring in de disciplines zijn niet nodig!
Voor meer informatie check de website
https://www.vak-delft.nl/cursusaanbod/dans/multiart-beeldend-en-dans
Met vriendelijke groet,
Carine Hooykaas (beeldend)
Pnina Schupper Levy (dans)
Docenten VAK-Centrum voor de kunsten

Trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een digitale kalenderplaat met daarop een
tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die
daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende
thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
tweede aflevering van maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 15 februari 2019 zijn
dat de volgende thema’s:

 Dromen (week 46 t/m 48)
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag
hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
 Meetellen (week 49 t/m 51)
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie
bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).

Nieuws uit de Ursulaparochie
www.rkdelft.nl

Kinderwoorddiensten in de Sacramentskerk
Zondag 7 oktober was onze vorige kinderwoorddienst. In de
Sacramentskerk werd die dag oogstdankdag gevierd en
tijdens de kinderwoorddienst hebben de kinderen hun eigen
boontjes geplant. Hopelijk kunnen ze die binnenkort oogsten.

Deze keer hebben we twee kinderwoorddiensten aan te kondigen. Zondag 4
november hebben we een kinderwoorddienst en zondag 2 december is dan de volgende.
Zondag 4 november gaan we het erover hebben hoe je kan laten zien dat je van iemand
houdt en hoe God laat zien dat hij van ons houdt.
Zondag 2 december is het begin van de advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op het
kerstfeest.
Miranda, Anna en Thea

Kinderwoorddienst in de Maria van Jessekerk
Zondag 11 november is weer een kinderwoorddienst bij de Maria van Jessekerk (van 11:00
tot 12:00). Dan gaan wij met de kinderen een leuk werkje maken en een verhaal uit de bijbel
bespreken.
Het verhaal van deze zondag is: De evangelielezing van Marcus 12,38-44.
In dit verhaal zit Jezus op het tempelplein en
ziet allemaal rijke mensen met dure kleren.
Ook ziet Hij veel arme mensen die een beetje
aan kant staan. Hij zegt dan: “Je kan wel
mooie kleren aan hebben en je kan wel op de
belangrijkste stoel zitten maar als je niet zorgt
voor de arme mensen dan is dat allemaal nep.
God heeft liever een goede daad dan een lang
gebed.”
Na afloop van de mis komen wij nog samen
voor een kopje koffie of thee en een koekje.
Iedereen is welkom, ook de allerkleinsten.
Erik de Rooij

Overige Nieuwsberichten

