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Beste ouders,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand maart.  In deze nieuwsbrief:   

- Stakingsdag 15 maart  - Studiedag op 18 maart - Schoolreisje - Ouderbrief Trefwoord - Verschillende belangrijke data om te onthouden   De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 april 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  

 

 Data om te onthouden 

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) Voor  … 
15 mrt. Stakingsdag. De kinderen zijn deze dag vrij   NL Doet 9.00u – 12.00u  Alle leerlingen  
18 mrt. Studiedag voor het gehele team. De kinderen zijn deze dag vrij.  Alle leerlingen 
20 mrt. Peuterochtend.  Aanvang: 10.00u. Er zijn nog plaatsen vrij  
21 mrt. Medezeggenschapsraad. Aanvang: 19.30u. Deze vergaderingen zijn openbaar. Agenda en notulen kunt u vinden op onze website.  

Alle ouders 

2 april Nationale buitenlesdag Alle groepen 
12 april Schoolreisje Alle groepen 
   



  Terugblik vorige maand  Onder mooie weersomstandigheden hebben we en op 22 februari en op 5 maart carnaval gevierd. Wat was het afgelopen dinsdag een geweldige verrassing om samen met muziekmakerij ’t Zootje, de stadsprinses H.D.H. Astrid de 1e Kabbelaar de,43e,  de kinderen en andere carnavalsvierders op school een feestje te vieren. Hartelijk bedankt voor de hulp.  Afgelopen woensdag is bekend geworden wie mijn opvolger wordt na de zomervakantie. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure  zal met ingang van 1 augustus 2019 juffrouw Dionne v.d. Helm-Wilmer, nu nog adjunct-directeur op onze school,  als directeur aangesteld worden. Van harte gefeliciteerd met deze benoeming. De sollicitatiecommissie bedankt voor de inzet.   In de afgelopen weken zijn ook de oudergesprekken geweest. Vrijwel alle ouders hebben met de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen doorgesproken. De kleuters die nog maar kort op school zijn, komen op een ander tijdstip aan de beurt. Wij hebben wisselende reacties gehad op het rapport. Deze reacties zullen besproken worden met het team en de medezeggenschapsraad.   Vooruitblik komende maand In de maand maart staan weer veel uitstapjes en activiteiten rondom Kunst en Cultuur op de agenda. U leest hier meer over in het hoofdstuk Kunst- en Cultuuractiviteiten in deze nieuwsbrief. Sommige van deze activiteiten kunnen alleen maar doorgaan, als er ook voldoende hulp van ouders is.  Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur)  Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Stakingsdag 15 maart Op 15 maart is er een actiedag voor het gehele onderwijs. Het merendeel van de leerkrachten zal aan deze actiedag meedoen. Wij kunnen daarom op die dag geen goed onderwijs bieden en de school zal dan ook gesloten zijn. De collega’s die hebben aangegeven dat zij niet deelnemen zullen op school andere werkzaamheden uitvoeren. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om uw kind(eren) op te vangen, dan kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang tegen het geldende tarief. Dit kan nog tot 11 maart 2019.   Mocht u nog een nuttige invulling voor de dag zoeken dan hebben wij die voor u! Wij zijn voornemens om weer mee te doen met NL Doet om het plein nog aantrekkelijker te maken dan dat hij nu is. Maar dat kunnen wij niet alleen. Vrijdagochtend 15 maart zoeken wij ouders die willen komen helpen om water en muziekelementen op het plein te maken maar ook voor het nodige snoei- en opknapwerk. We beginnen om 9.00 uur en stoppen rond 12.00u. Kinderen zijn uiteraard welkom om hun ouders te helpen met de klusjes. Bij genoeg aanmeldingen kunnen we NL Doet door laten gaan. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar juf Dionne dwilmer@bernadettemariaschool.nl   Een andere mogelijkheid wordt geboden door de D.S.H.C. (Delftse Studenten Hockey Club). Zij bieden namens het D.S.C. een GRATIS opvangdag aan voor de kinderen! Deze dag zal sportief worden ingevuld, maar er zijn ook andere activiteiten waarmee de kinderen worden bezig gehouden. Hierbij is het dan dus ook geen vereiste dat de kinderen ervaring hebben met hockey. Deze activiteiten zijn niet alleen sportief, dus er zullen bijvoorbeeld ook kleurplaten ed. aanwezig zijn. Slechts sportkleding is genoeg om de dag door te komen. Hierbij wordt er ook lunch verzorgd en zullen ze ook tussendoor wat kunnen eten en drinken.  



Deze dag zal van 09.00 - 16.00 uur duren en zal plaatsvinden op het Sportcentrum 'X' van de TU Delft, Mekelweg 8. Indien u uw kind zou wil opgeven, dient u dit formulier in te vullen: https://goo.gl/forms/socnWsy2EqcPkHPj1 Als u deze brief op papier wilt krijgen, kunt u een mailtje sturen naar opvangdag@dshc.nl. Hierbij krijgt u een automatische mail terug met een link naar hetzelfde formulier. In de loop van de week van 11 maart zal u verdere info krijgen over de dag zelf.  Studiedag 18 maart Zoals vermeld in de jaarkalender is er op maandag 18 maart een studiedag voor het team. De school is dan gesloten. De buitenschoolse opvang is wel geopend. Graag aanmelden voor 11 maart.   Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school. Hartelijk welkom.    Boost BMS In week 6 is de rekening voor de TSO over de achterliggende 4e periode 2018-2019  meegegeven. Deze moest voor 1 maart betaald zijn. Er is nog een aantal ouders dat dit nog niet gedaan heeft.   Alle mutaties kunt u doorgeven via de website: www.bernadettemariaschool.nl Button voor opvang. Verder kunt u ons bereiken via mail adres boostbms@bernadettemariaschool.nl. Voor de naschoolse opvang is er ook een speciaal telefoonnummer. Dit is 06-36069817. Bij geen gehoor kunt u altijd ons vaste nummer proberen: 015-2134617.  Schoolreisje Vrijdag 12 april 2019 Het is weer zover! Op vrijdag 12 april 2019 gaan we met alle leerlingen op schoolreisje.  De kosten voor u voor het schoolreisje bedragen dit jaar €15,00 euro. Wij verzoeken u om dit bedrag in een gesloten envelop uiterlijk vrijdag 29 maart bij de eigen groepsleerkracht in te leveren. Wilt u dit met niet te veel klein geld, en gepast in een envelop doen,  met de naam van uw kind en de groep er op?  Dit geldt niet voor de ouders die gebruikmaken van de schoolkostenregeling van de gemeente Delft. Zij hebben hun eigen bijdrage al betaald via de Delftpas.   Waar de klassen naartoe gaan, op welke tijden zij vertrekken en hoe laat zij terugkomen, blijft nog even een verrassing! Uiteraard communiceren wij deze informatie zo snel mogelijk naar u toe. Als wij denken dat het voor jonge kleuters nog teveel gevraagd is om mee op schoolreisje te gaan, zal de leerkracht met u contact opnemen.   Wij wensen dat het voor iedereen een hele fijne dag wordt. Met vriendelijke groet namens het team,  De schoolreiscommissie  Testen luchtalarm Zoals iedere maand zal ook in april op de 1e maandag het luchtalarm om 12.00u getest worden. Van de gemeente Delft hebben wij bericht ontvangen dat het aantal decibel deze keer hoger zal liggen dan normaal. Deze test, die ook langer zal duren, is om te bekijken of er in verband met nieuwbouw in de Joristuin, extra sirenes bijgeplaatst moeten worden of dat het bereik voldoende is. De gemeente Delft raadt aan om tussen 11.45-12.15u oordopjes in te doen of een koptelefoon op te zetten. Omdat wij niet over voldoende koptelefoons beschikken, vragen we u om op de eerste maandag van april aan uw kind oordopjes of een koptelefoon mee te geven. 

Luke Velders KA Sacha Ruygers KB 



  Nieuws uit de groepen   
 Nieuws van de kleutergroepen. 
Anker   KUNST  
De komende periode werken we in de groep met het anker ‘Kunst’ van Schatkist. In dit anker leren we over kunst, kijken we naar kunst en ontdekken we dat iedereen een andere voorkeur voor kunst kan hebben. Ook praten we over ‘kunst of geen kunst’ en over het museum.       Wat beleven we met Pompom? Oei, Pompom heeft samen met Loeloe een tekening gemaakt op een schilderij dat oma aan het schilderen was. Pompom en Loeloe dachten dat oma blij zou zijn, maar ze vond het helemaal niet leuk. Pompom heeft er natuurlijk erg veel spijt van en wil een nieuw kunstwerk voor oma maken. Maar hij heeft geen idee hoe hij dat aan moet pakken. Hij weet nog niet zoveel van kunst. Samen met de kinderen bekijkt hij allerlei kunstvormen en de kinderen proberen van alles uit. Zo verzamelen we veel kunst. Aan het einde mag oma een kunstwerk uitkiezen. Welke zal ze kiezen?  Jaargroep 3 Op woensdag 27 maart heeft de groep een Fotospeurtocht Lente’ in het Heempark naast De Papaver. Dit is van 10:00 tot 11:30u. Daarna wandelen de kinderen terug naar school.  Jaargroep 4 Op dinsdag 2 april heeft de groep een Fotospeurtocht Lente’ in het Heempark naast De Papaver. Dit is van 10:00 tot 11:30u. Daarna wandelen de kinderen terug naar school.  Jaargroep 5a Op 3 april Lente-excursie in het Heempark naast De Papaver van 10:00 tot 11:30.  Jaargroep 6 Op 28 en 29 maart is juffrouw Maaike afwezig ivm verlof.  Op vrijdag 5 april heeft de groep ’s middags een Lente-excursie.  Jaargroep 7 Deelname Move-project De aankomende weken doet uw kind met de klas mee met een Move-project! Tijdens dit project ontmoeten zij een groep studenten van het Delfts Studenten Corps. Samen met deze studenten gaan de kinderen aan de slag voor hun eigen buurt. Tijdens een Move-project bedenken de kinderen zelf een idee om de buurt mooier en leuker te maken. De studenten helpen hen hun plan ook echt uit te voeren. Zij komen 4 keer naar de klas toe op de Bernadette Mariaschool. Door samen aan dit project te werken ontdekken de kinderen dat ze zelf een goed idee kunnen bedenken voor hun omgeving en hoe ze dat kunnen uitvoeren. Zo kan uw kind met trots terugkijken op zijn/haar eigen bijdrage! Ze organiseren bijvoorbeeld een buurtfeest of een sportdag, maken een vrolijke muurschildering of houden een schoonmaakactie. De kinderen bedenken zelf wat het project gaat worden! En dat is niet alles: ook organiseren de studenten voor de kinderen een uitstapje naar het studentenleven. Zo leren de kinderen de studenten beter kennen en ontdekken ze wat studenten allemaal doen. Voorbeelden zijn een rondleiding op de Universiteit of de Hogeschool of samen sporten met de studenten op hun vereniging. Alle bijeenkomsten vinden plaats onder schooltijd. Voor de feestelijke onthulling van het project bent u van harte uitgenodigd! U kunt dan zelf zien waar uw kind tijdens het project zo hard aan heeft gewerkt. Als het zover is krijgt u hiervoor een uitnodiging met de tijd en datum.  Jaargroep 8 Op donderdag 14 maart van 09:00 tot 11:30 uur gaat groep 8 overleven in de natuur. De kinderen leren overleven in de praktijk! Ze leren een vuurtje maken (zonder lucifers of aanstekers!) en een hut bouwen, ze gaan op zoek naar drinkwater en ontdekken welke planten (of beestjes?) je kunt eten. De kinderen komen op de fiets naar school. Ik ben op zoek naar 4 begeleiders! 



 Op woensdag 27 maart van 09:30 tot 11:30 uur gaat groep 8 naar de excursie “stilte naast de stad” op  de boerderij om kennis te maken met het boerenleven. Let op! Kleding kan een beetje vuil worden & kaplaarzen zijn een aanrader! Wie fietsen er mee?  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Ridder Florian Op donderdag 14 maart is er voor de kleutergroepen een theater voorstelling op school. De voorstelling wordt gegeven door theatergroep Heer Otto. Ridder Florian is een bange ridder. Het is wel een echte ridder maar hij heeft een probleempje. Hij is echt voor alles bang. Het liefst zou hij daar een eind aan willen maken. maar hij weet niet hoe. Wie weet komt er in de voorstelling een oplossing voor.  In de voorstelling -leren de kinderen de vormen met Hertog Jan. -praten en tekenen ze over hun angsten net als Ridder Florian. -spelen ze verstoppertje met Heer de Lange. -leren ze stevig te staan dankzij de liedjes van de voorstelling.   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 en uit de Bijbel aan de orde. In de derde aflevering van 28 januari t/m 22 februari 2019 is dat het volgende thema:  
 Zien (week 5 t/m 7) Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Bartimeüs (Marcus 10; 46-52); Jezus vertelt verhalen (Matteüs 13 / Lucas 15).  
 Spreken (week 8 t/m 11) Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven. Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).  
 Oplossen (week 12 t/m 14) Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid. Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).  
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Spreken’ (18 februari t/m 15 maart):  Soms voel ik me happy. Ik dans en ik lach. Dan praat en klets ik heel de dag.  

Soms voel ik me angstig. Dan zeg ik geen woord. Ik wil niet dat iemand mij hoort.   Spreken is heel belangrijk voor mensen. In woorden drukken we onze gevoelens uit, vertellen we wat ons bezighoudt en stellen we vragen over wat ons boos maakt of verwondert.   Als je het leven gaat bekijken vanuit een thema als spreken (en dat doen we in de lessen levensbeschouwing) dan komen we vanzelf op een diepere betekenis. Wanneer spreken we met aandacht en hebben we iets zinvols te melden? En wanneer vullen we de lucht en de smartphone met kletspraatjes? Mooie woorden kunnen ons troosten en bemoedigen, gemene 



woorden kunnen ons klein maken en angstig. Spreken is niet vrijblijvend: je kunt niet ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Ook zonder woorden te gebruiken kunnen we spreken. We kunnen ons hart laten spreken, en onze handen, zoals de vele vrijwilligers in onze samenleving dat doen. En stille tochten laten zien dat zelfs de stilte van het zwijgen sprekend kan zijn.   In de Bijbel lezen we dat Jezus iemand die niet kan spreken, geneest. Hij vertelt over zichzelf als iemand die woorden zaait. Zoals een boer zaad uitzaait op zijn akker. Woorden van bemoediging en hoop. Woorden over een nieuwe, mooie en eerlijke wereld. Aan sommige mensen zullen zijn woorden niet zijn besteed, maar vele anderen zullen de woorden oppakken en er iets mee doen. Een mooie uitdaging!  Nieuws uit de Ursulaparochie  
www.rkdelft.nl    Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk Aan het eind van de voorjaarvakantie, op zondag 3 maart, was er weer een kinderwoorddienst in de Sacramentskerk. Tijdens de kinderwoorddienst van februari hoorden we hoe Jezus rond trok met zijn leerlingen en de mensen over God vertelde. Bij de kinderwoorddienst van 3 maart luisterden we natuurlijk weer naar een verhaal over Jezus. De woensdag daarna, 6 maart, was het Aswoensdag, het begin van de vasten, de tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. Wat kunnen wij zelf doen in die tijd? In april gaat het een beetje anders. De kinderwoorddienst is dan niet op de eerste, maar op de tweede zondag (14 april), omdat het dan palmzondag is. Daarover kun je de volgende keer meer lezen.  Miranda, Anna, Marlou en Thea  
Kinderwoorddienst in de Maria van Jessekerk Zondag 10 maart 11.00u is er weer een kinderwoorddienst in de Maria van Jessekerk. Dit is de eerste zondag van de veertig dagentijd. We vertellen over Jezus die zich terugtrekt in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn openbare leven. Hij is dan 30 jaar oud. Hij is daar 40 dagen en al die tijd eet hij helemaal niks. De duivel probeert Jezus te verleiden door hem eigen roem, héél veel bezit en grenzeloze macht te beloven. Gelukkig luistert Jezus niet en blijft hij bij zijn roeping.   Een andere datum om alvast in jullie agenda te zetten is 14 april, Palmzondag. Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het zover. Dan gaan we met z´n allen Palmpasenstokken maken. Ook dan beginnen we om 11.00u. Na de kinderwoorddienst zijn jullie weer uitgenodigd om te genieten van koffie, thee, limonade en iets lekkers.  Tot ziens! Lonneke, Maria, Anna en Erik   


