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Beste ouders,

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

In deze nieuwsbrief:
-

Kinderboekenweek
Inzamelingsacties
Cultuurhelden en de kinderboekenweek
Trakteren op school
Verschillende belangrijke data om te onthouden

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 november 2018
Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl

Data om te onthouden
Datum
Tijd
3 okt. t/m
27 nov.
11 okt.
11 okt.
12 okt.
12 okt.
16 t/m 19
okt.
29 okt.
2 nov.
15 nov.
21 nov.

Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: )

Voor …

Jumbo spaaractie

Alle groepen

Bezoek aan SC Delfland
Medezeggenschapsraadvergadering. Aanvang: 19.30u.
Agenda en notulen zijn te vinden op de website.
Afsluiting Kinderboekenweek
Bezoek Heempark. Vertrek: 12.45u vanaf school.
Werkweek in Amerongen.

Groep 8
Ouders

Alle kinderen worden weer om 8.30u op school verwacht
Gastles Rammartinbo: Spelen met Taal
Jaarvergadering ouder- en medezeggenschapsraad
Knutselavond ivm 5 december van 19.00-21.00u.

Alle groepen
Groep 6
Groep 8

Alle groepen
Groep 6
Alle ouders
Ouders van de
kinderen uit de
kleutergroepen

Bovenstaande activiteiten en ander nieuws staan ook in de agenda in Social Schools.
Meer informatie over groepsactiviteiten verderop in de nieuwsbrief bij Nieuws uit de groepen.

Terugblik vorige maand
Op dit moment is de Kinderboekenweek met het thema “Vriendschap” volop aan de gang. Het
is gekoppeld aan ons traject Cultuurhelden met als aandachtspunt beeldende vorming, dans

en muziek en multimedia. Afgelopen maandag hebben we het project geopend. Op vrijdag 12
oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten.
In de afgelopen weken zijn bijna alle ouders van de groepen 4 t/m 8 op bezoek geweest bij de
leerkracht om samen een startgesprek te voeren. Ook met de ouders van een aantal kleuters
zijn gesprekken gevoerd. Wij vinden het zinvolle gesprekken. De meeste ouders hebben ook
van tevoren het vragenformulier ingeleverd, waardoor de leerkracht bij haar voorbereiding
haar indrukken naast die van de ouders kon leggen.
Vooruitblik komende maand
Na de herfstvakantie pakken we de draad weer op. Er staan bij diverse groepen excursies op
het programma. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten,
J. Zuydgeest
(directeur)

Mededelingen team en de ouderraad

Welkom op school
De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze
maand op school. Hartelijk welkom.
Mees van den Bosch KC
Nola Rezeau kc

Quinn Evora KB

Stagiaires
Vanaf oktober t/m eind januari komen in de diverse groepen stagiaires van de Pabo. Verder
lopen er bij de TSO/BSO stagiaires rond van het Mondriaan College. In een volgende
maandbrief stellen zij zich graag aan u voor.
Lopende acties
Denkt u aan ons met de Wecycle
inzamelingsactie en de Jumbo actie?
De dozen zitten al bijna vol maar er kan
nog wat bij! Heeft u kleine huishoudelijke
elektrische apparaten dan kunt u deze
deponeren in de doos op het Rupsenplein
of op het Vlinderplein. Als beloning mag
het kind een cadeautje meenemen. Dit
ligt bij de inleverdoos. De school krijgt bij 75 apparaten een digitale fotocamera of een
boekenpakket. Daarnaast sponsort Wecycle voor elke deelnemende school een
verjaardagdoos aan stichting Jarige Job. Ieder kind verdient een leuke verjaardag.

Leerlinglijsten en Social Schools
In de afgelopen jaren verspreidden we van iedere groep leerlinglijsten. Nu zijn de meeste
contactgegevens van de kinderen uit de groep waar uw kind in zit, in te zien via Social
Schools. Het is dan echter wel van belang dat u bij de instellingen dit hebt toegestaan. Dit
jaar zullen we dus geen namenlijst verspreiden. Mocht u om wat voor reden dan ook wel
graag een lijst willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie. Uiteraard
zullen alleen maar die kinderen op de lijst vermeld worden, waarvan de ouders toestemming
hebben gegeven.
Er is er één jarig,….
Op zoek naar een leuke traktatie voor de verjaardag van uw kind? Kijk op de website
www.welke.nl en dan zoeken op bv. 'Traktatie gezond'. En het hoeft niet veel te zijn.
Bescheidenheid siert de mens en is net zo leuk!!

Jumbo spaaractie
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding
van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van
uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we
ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.

Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de
schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor
je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android
telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store.
Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten
heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Op het
Vlinderplein staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze
school.

Nieuws uit de groepen
Kleutergroepen

 SCHATKIST
We hebben nu twee weken gewerkt met het anker ‘Doen Alsof’
Met veel enthousiasme is dit onderwerp besproken en in allerlei hoeken uitgewerkt.

Na de herfstvakantie werken we in de groepen aan het anker ‘Uitvinden’ van Schatkist.
Pompom heeft bedacht dat hij uitvinder wil worden. Daarmee hoopt hij net zo handig en slim
te worden als zijn grote buurjongen Tim. Pompom droomt van een uitvinding waarmee hij kan
vliegen. Iets wat sneller vliegt dan een bij en verder dan oma’s tuin: zijn eigen turbovliegtuig!
Hij hoopt dat de kinderen hem daarbij willen helpen. Samen met Pompom maken de kinderen
een ontwerp voor het turbovliegtuig.
Wat doen we in de groep?
 We leren hoe we materialen aan elkaar vast kunnen maken, door bijvoorbeeld te verbinden
met touw, tape en door te knopen.
 We vinden uit hoe je een stevige hut kunt bouwen door materialen te verbinden.
 We ontdekken dat je een zware kist, zoals de schatkist, kunt verplaatsen door te duwen,
trekken, slepen, heffen en hijsen.
 We ontdekken dat als je ergens omheen of overheen wilt kijken, je dit ook met een spiegel
kunt doen. Dat is spannend! Ook bedenken we hoe we over een schutting kunnen komen
door kosteloos materiaal te gebruiken.
 We maken papieren vliegtuigen en onderzoeken welk vliegtuig het verste vliegt. We meten
dit en bedenken waarom het ene vliegtuig verder komt dan het andere vliegtuig.
Hoe kunt u aansluiten bij het anker?
Nadat het anker een week is opgestart, kunt u met uw kind het volgende
doen:

Samen praten
 Ga in huis op zoek naar een voorwerp of apparaat dat uw kind niet kent.
Laat uw kind fantaseren over deze uitvinding. Waarvoor is het gemaakt?
Wat kun je ermee doen? Hoe zou deze uitvinding heten? Vertel tot slot wat
het is en laat zien hoe u het gebruikt. Vinden jullie het een slimme
uitvinding? Geef uw kind de ruimte om te praten. Als u vragen stelt, stel
dan open vragen en vragen ter verduidelijking.
 De woordenschatlijst welke u thuis krijgt doornemen en erover praten

5 december
Het duurt nog even maar de Sint commissie is alweer aan de slag gegaan.
Woensdagavond 21 november van 19.00-21.00 uur is er weer een gezellige knutselavond
voor de ouders. Die avond gaan alle ouders van de kleutergroepen aan de slag en maken

weer een mooie verrassing voor hun kind. Uiteraard onder leiding van de leerkrachten. Over
enkele weken volgt verdere informatie.

Groep 5
Vanaf 29 oktober gaan de groepen aan de slag met het lespakket van De Plastic Soup
Foundation. Meer informatie op de website https://www.wereldvanoz.org/ Samen met de
leerlingen leren we alles over plastic soep en we gaan actief aan de slag om plastic verbruik te
verminderen.
Groep 6
We gaan op 12 oktober naar het Heempark voor een herfstexcursie. We vertrekken om 12.45
uur van school. Iedereen blijft over deze dag. We zijn om 15.15 uur weer terug op school.
Welke ouders willen er mee om een groepje te begeleiden? Opgeven kan via Social Schools.
Op 1 november starten we met de typecursus. Een medewerker van House of Typing komt
ons bij de opstart assisteren. Daarna krijgen de kinderen iedere week onder schooltijd de tijd
om te oefenen. Met de inloggegevens kunnen zij ook thuis oefenen. We zijn benieuwd wie er
allemaal hun typediploma zullen halen. Periodiek zullen we geïnformeerd worden over de
vorderingen.
Groep 8
Donderdag 11 oktober gaan we met de fiets naar SC Delfland om daar een les te volgen. Ik
ben op zoek naar twee begeleiders. We vertrekken om 08:15 uur en zijn rond 10:30 uur weer
terug.
Van 16 t/m 19 oktober gaat de groep op Werkweek in Amerongen. Inmiddels heeft een
informatie avond plaatsgevonden. Denkt u nog even aan de betaling van het kampgeld.

Kunst- en Cultuuractiviteiten

Cultuurhelden
Woensdag 10 oktober werken groep 6-7-8 klas overstijgend. De kinderen kunnen kiezen uit
de disciplines muziek, theater of media.

Workshops na schooltijd
Na de herfstvakantie vindt de Mad Science cursus plaats voor de kinderen uit groep 6 t/m 8.
Deze cursus is inmiddels volgeboekt.

De Betovering
In de herfstvakantie is er in Den Haag het festival De Betovering. Een programmaboekje is
met de kinderen meegegeven. Bent u dit kwijt, of heeft u dit niet ontvangen, dan zijn er nog
exemplaren op school verkrijgbaar.

Trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke vorming 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 aan de orde.
In de eerste aflevering van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 9 november 2018 zijn
dat de volgende thema’s:
 Startweek (week 34, 35 en 36)
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).

 Ontwerpen (week 35 en 36)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de
mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).

 Presteren (week 37 t/m 39)
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
 Pakken (week 40 en 41)
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).

 Verfraaien (week 42 t/m 45)
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Pakken’ 1 t/m
Kijk, zeggen mijn vingers,
mijn grijpgrage vingers.
Dat wil ik hebben,
dat wordt van mij.

Ze verlangen zo, ze kriebelen,
ze kruipen ernaartoe.
Een, twee… hebbes!
Nu is het van mij, zegt mijn hand heel blij.

Van de spiegel op de badkamer tot de afstandsbediening, vingerafdrukken vind je overal op
terug. Jonge kinderen vinden het ook nog moeilijk om ergens van af te blijven. Geen echt
probleem totdat iemand het gevoel krijgt dat iets van hem wordt afgepakt.

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over koning Achab. Hij wil de wijngaard van buurman
Nabot graag bij zijn tuin voegen. Nabot zegt dat dit niet kan, zelfs niet voor heel veel geld. De
eeuwenoude wijngaard is van de familie, die kan hij niet zomaar verkopen. Nabot bezit de
wijngaard niet, hij beheert die zo goed als hij kan. De koningin laat Nabot vals beschuldigen
en ruimt hem zo uit de weg. Nu is de wijngaard van de koning.
Het Hebreeuwse woord voor hand is jat. En jatten is precies wat Achab hier doet: afpakken.
Met behulp van dit Bijbelverhaal, andere verhalen uit de belevingswereld van de kinderen,
opdrachten en spelletjes, leren de kinderen vragen stellen bij de manier waarop wij met
dingen omgaan. Waarom vinden we het zo belangrijk om spullen in bezit te hebben? Wanneer
wordt pakken stelen? Kun je wel alles als bezit zien? Is land, lucht en water geen
gemeenschappelijk bezit? Of misschien wel: niemands privébezit? En hoe zinvol is het om
alles zelf te hebben, terwijl je zoveel spullen ook met anderen zou kunnen delen?
Genoeg om over na te denken.

Nieuws uit de Ursulaparochie

www.rkdelft.nl
Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk
De eerste kinderwoorddienst van het nieuwe schooljaar is
inmiddels alweer geweest. Het was erg leuk, er waren veel
kinderen en na afloop van de viering was er een lekkere taart in
de vorm van de kerk. De kinderwoorddienst van 7 oktober is op
een speciale dag voor de Sacramentskerk. Die dag vieren we
namelijk oogst-dankdag. Het is immers wel iets om bij stil te staan dat we ieder
jaar weer opnieuw kunnen oogsten ( hoewel dit jaar misschien een beetje minder door de
droogte). De kerk is die dag extra mooi versierd met bloemen en fruit, het is een feestelijke
viering en wij gaan er tijdens de kinderwoorddienst natuurlijk ook weer iets moois van maken.
Miranda, Anna en Thea

Zondag 14 oktober om 11.00u is er een
kinderwoorddienst in de Maria van Jessekerk.
We vertellen een bijzonder verhaal over een rijke
jonge man die aan Jezus vraagt wat hij moet doen
om in de hemel te komen. Het antwoord verbaast
hem nogal.

Na afloop is er weer koffie, thee, limonade en wat lekkers voor alle ouders en kinderen.
Komen jullie ook?
Groetjes, De kinderwoorddienstgroep van de Maria van Jessekerk

Overige Nieuwsberichten

