
   Brief 
 
Met 
 
Schoolnieuws 
 
Januari 2019 
 
 
 

  

Directie: J.H.J. Zuydgeest 
D.M. v.d. Helm-Wilmer 

Aan ‘t Verlaat 30 • 2612 XZ Delft  
Tel. 015-2134617  
e-mail: bernadettemaria@laurentiusstichting.nl 
www.bernadettemariaschool.nl 
 

Aanspreekpunt 
 Emailadres: 

Ilse van der Kraaij 
06-14367101 ouderraad@bernadettemariaschool.nl 

 
Beste ouders,  
Op de eerste plaats namens ons de beste wensen voor een gelukkig en gezond 2019. Hier voor u ligt de nieuwsbrief van de maand januari. Deze nieuwsbrief is ook te raadplegen op onze website.   In deze nieuwsbrief:   

- Gezocht nieuw teamlid - Rapportavonden - Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 - Tegemoetkoming schoolkosten laatste kans! - Verschillende belangrijke data om te onthouden  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 februari 2018 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  
 Data om te onthouden 

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) Voor  … 
14 jan. Informatieavond jaargroep 8. Aanvang; 19.30u Ouders groep 8  
16 jan. Herhaling EHAK en AED. personeel 
16 jan.   Ouderraadvergadering. Aanvang: 20.00u  Agenda en notulen kunt u te zijner tijd vinden op de website.   
17 jan. Medezeggenschapsraad. Aanvang; 19.30u. Deze vergaderingen zijn openbaar. Agenda en notulen kunt u vinden op onze website.  

Alle ouders 

22 t/m 25 jan. Afname verschillende CITO toetsen.  
23 jan. Peuterochtend. Aanvang: 10.00u. Er zijn nog plaatsen vrij.   
28 jan. t/m 1 febr. Afname verschillende CITO toetsen.   
18 t/m 21 febr. Voortgangsgesprekken met de ouders over de ontwikkeling van het kind. Voor groep 8 tevens eindadviesgesprekken i.v.m. het voortgezet onderwijs.  

ouders 

22 febr. ‘s  Middags carnaval op school. Thema: “Carnaval vieren met mensen uit alle werelddelen”.   
18 mrt. Studiedag voor het gehele team. De kinderen zijn deze dag vrij.   



 Terugblik vorige maand  In december hebben we tijdens de advent meegedaan met de actie “Schrijf een kaart voor ouderen; ook zij tellen mee” Deze kaarten werden verzameld door het Nationaal Ouderenfonds en zijn rond de kerstdagen verspreid aan de ouderen.   Tijdens een mooie viering in de Bethlehemkapel hebben we met elkaar kerst gevierd. Mede door uw inzet zijn de feesten in een gezellige sfeer verlopen. Ook de ouders die hebben gezorgd voor al die heerlijke gerechten bij het kerstdiner, hartelijk dank!   Ook een woord van dank aan alle ouders die ons in de afgelopen maanden hebben geholpen.  Vooruitblik komende maand In deze en de volgende maand staan de halfjaarlijkse CITO toetsen op het rooster. We zijn benieuwd naar de resultaten die een beeld geven van de ontwikkeling van de kinderen.   Voor de kinderen van groep 8 zijn de open dagen van de diverse scholen voor het Voortgezet Onderwijs van belang. Ook daarvan, voor zover bekend, een overzicht in deze nieuwsbrief. Deze open dagen zijn ook voor leerlingen van groep 7 interessant.   Op 22 februari vieren we ’s middags carnaval op school. De kinderen mogen die middag verkleed naar school komen. Het thema is: “.Carnaval vieren met mensen uit alle werelddelen”. Verkleed je als bewoner van een andere land en kom mee feesten. U kunt zich nu al aanmelden om te komen helpen door een bericht via Social Schools aan mij te sturen of het strookje uit deze nieuwsbrief op school in te leveren.  Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur)  Mededelingen team   
 Afwezigheid J. Zuydgeest Van 29 januari t/m 13 februari zal ik afwezig zijn i.v.m. een bezoek aan de viering van een 60-jarig priesterjubileum. Dit feest wordt gevierd in Brazilië. Juffrouw Dionne zal mij in die periode waarnemen.  Afwezigheid juffrouw Marise Juffrouw Marise heeft van de Laurentius Stichting de mogelijkheid gekregen om een onderwijsreis naar Kenia te maken. Zij gaat samen met andere leerkrachten uit Nederland en leerkrachten uit Kenia werken aan een onderwijsprogramma voor aldaar. Het is niet zo dat wij de wijsheid komen brengen, maar het is een samen leren van elkaar. Is uw interesse gewekt? Kijk voor meer informatie op : http://www.teachers4teachers.nl/  Juffrouw Marise zal daarom van 13 t/m 22 februari afwezig zijn. Hierdoor komen haar ouderavonden om te praten over de ontwikkeling van de kinderen te vervallen. Deze worden na de voorjaarsvakantie ingepland op de volgende momenten:    
5 maart : 15.30 – 18.00u  6 maart : 12.45 – 14.00u  7 maart : 15-30 – 18.00u  U zult wel voor de voorjaarsvakantie het rapport van uw kind ontvangen.  Juffrouw Rabia Barsatie zal haar onderwijskundige taken in de groep overnemen. Zij zal in de komende weken een aantal keer meedraaien in de groep.    Afscheid juffrouw Melissa en juffrouw Ebru Sönmez Met ingang van 1 maart 2019 heeft juffrouw Melissa een andere baan gevonden die dichter bij haar woonplaats Hendrik Ido Ambacht is. Natuurlijk vinden we dat allemaal jammer en zij zelf misschien nog wel het meest, want ze heeft het altijd naar haar zin gehad bij ons op school. Maar de verkeersdrukte en het aanbod dat zij heeft gekregen hebben haar dit besluit doen nemen. Vrijdag 22 februari is haar laatste lesdag. Op dit moment staat een vacature op de site van de Laurentius Stichting. Mocht u mensen kennen die als leerkracht een baan zoeken, geef dit dan aan hen door. 



 Ook juffrouw Ebru Sönmez zal per 1 februari 2019 afscheid van ons nemen, Zij heeft gekozen voor een andere baan die dichter bij haar woonadres ligt. In onderling overleg is besloten dat vrijdag 25 januari haar laatste werkdag bij ons op school is.   Wij bedanken beide collega ’s voor hun goede zorgen voor de kinderen en hun inzet voor de school als geheel.  Veel succes is de nieuwe werkomgeving.   Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school. Hartelijk welkom!     Beste ouders, Mijn naam is Lisa Lander en ik woon in Ypenburg. Op het moment ben ik vierdejaars Pabo student op Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Vanaf januari loop ik stage op de Bernadette Maria school in groep 6. Ik zal er op de woensdag en de donderdag zijn en ook zal ik hier twee keer een hele week zijn. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met creatieve activiteiten, zoals knutselen en muziek maken. Ik vind dit leuke bezigheden, omdat ik dan lekker tot rust kan komen. Ook loop ik in mijn vrije tijd graag met mijn hond en heb ik een bijbaantje bij de Jumbo supermarkt. Daarnaast ben ik invalkracht op een basisschool in Ypenburg, geef ik bijles en ben ik vrijwilliger bij een jeugdcentrum in Rijswijk. Ik ben een rustig en geduldig, maar ook een nieuwsgierig persoon. Ik ben erg leergierig en leer best snel. Ook ben ik geordend en ga ik vaak planmatig te werk, maar ik kan mij ook flexibel opstellen als dit nodig is. Ik probeer mij open te stellen voor de leerlingen, zodat ze altijd naar mij toe kunnen komen voor vragen of als ze iets kwijt willen. Ik vind het leuk om kinderen dingen te leren, maar ook leer ik graag van de kinderen. Zij zijn namelijk een grote leerervaring en laten mij vaak versteld staan in wat ze al kunnen en weten. Ik kijk erg uit naar de komende periode! Heeft u nog vragen? Kom gerust naar mij toe.  
Juf Lisa 
 Geboren dochter van juffrouw Isabelle                 Welkom terug op school Juffrouw Suzanne van Loenen-Borsboom zal met ingang van 31 januari haar werkzaamheden als IB-er op onze school weer oppakken. Zij is dan weer het aanspreekpunt voor u en mijn collega’s als het gaat om zorgen omtrent de ontwikkeling van de kinderen.  Juffrouw Anja die dit werk in de afgelopen maanden heeft gedaan, zal haar werkzaamheden omtrent extra ondersteuning op het gebied van de lees- en taalontwikkeling en de zorg van 
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kinderen die extra hulp nodig hebben weer oppakken. Wij bedanken haar hartelijk voor de inzet van de afgelopen maanden.   Rapporten Op 15 februari krijgen de kinderen van jaargroep 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis. Het zit in een nieuw jasje. We en dan spreek ik mede namens de medezeggenschapsraad, zijn benieuwd wat u ervan vindt. In de week daarna worden op diverse data de voortgangs- gesprekken gehouden. Meer informatie krijgt u tegen die tijd via Social Schools. U krijgt dan ook de gelegenheid om in te tekenen.   Stakingsdag 15 maart In de media wordt gesproken over een actiedag voor het gehele onderwijs op vrijdag 15 maart. Of onze school aan deze dag gaat meedoen is nog niet bekend, omdat nog niet duidelijk is welke bonden de actie ondersteunen en wie van het personeel mee wil gaan doen aan deze actiedag. Zodra dit duidelijk is, hoort u dit van ons.   Studiedag 18 maart. Op 18 maart heeft het onderwijsteam een studiedag. De school is dan gesloten. De opvang is wel open. Deze dag is al aan u doorgegeven via de kalender van het schooljaar 2018-2019.   Peuterochtend Op woensdag 23 januari, woensdag 12 maart en woensdag 26 juni organiseren wij weer peuterochtenden. Tijdens de peuterochtend maken de kinderen kennis met Pompom en Loeloe, de hoofdrolspelers in de kleuterklassen.  Wij werken met de nieuwste versie van de methode Schatkist en deze poppen hebben een hele belangrijke rol. Het is dus heel leuk om op een kleinschalige manier kennis te maken met deze poppen. Het is de bedoeling dat u als ouder bij de peuterochtend aanwezig blijft. We starten om 10.00u en om 11.00u zijn we klaar. Inschrijven kan via de website.  Elke peuterochtend is anders dus u bent op alle drie welkom. Wees er snel bij, want we hebben maar 10 plaatsen! We hopen u allen te mogen ontmoeten.  Leerplicht Op tijd komen is belangrijk. Helaas komt het te vaak voor dat er kinderen zijn die niet om 8.30u of 13.15u in de klas zitten. De leerkrachten zijn verplicht om te laatkomers te noteren. In het ergst geval wordt ook de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ook het uit de auto laten stappen van kinderen vlak voor de ingang van de school komt nog regelmatig voor. In het belang van de veiligheid van u, de kinderen en de passanten vragen we u dringend om eerst te parkeren en dan pas de kinderen uit te laten stappen.   Mededelingen ouder- en medezeggenschapsraad  
 Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 Vandaag wordt ook de brief met het verzoek om de ouderbijdrage van het schooljaar 2018-2019 te betalen aan u toegestuurd. Ofschoon het een vrijwillige bijdrage is, hoop ik toch dat iedereen deze bijdrage betaalt. Het geld komt direct ten goede aan uw kinderen. U kunt daarbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, de sportdag, aanschaf extra leermaterialen, zoals leesboeken, muziekinstrumenten, etc. Ook een belangrijk deel wordt besteed aan excursies voor de kinderen en niet te vergeten het schoolreisje, dat voor de helft uit de ouderbijdrage wordt betaald.  Niet betalen in verband met een te laag inkomen? Lees dan het stukje over de schoolkostenregeling dat hieronder staat. De gemeente Delft betaalt voor u de ouderbijdrage en de eigen bijdrage in dat geval.   Tegemoetkoming schoolkosten 2018-2019 – laatste kans!! De Delftpas is een pas voor iedereen om gratis of met flinke korting deel te kunnen nemen aan ruim 750 leuke activiteiten in de regio. Voor kinderen in Delft met ouders die een inkomen hebben tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm is er ook een schoolkostenregeling aan de Delftpas gekoppeld. Voor het schooljaar 2018-2019 hebben deze ouders recht op een tegemoetkoming in de schoolkosten.   Het gaat om ouders met een laag inkomen:  



 € 1.559 voor gehuwden, samenwonenden of (één-ouder)gezinnen   € 1.091 voor alleenstaanden 
De tegemoetkoming in de schoolkosten is voor kinderen 4 tot en met 17 jaar die in het bezit zijn van een gratis Delftpas. Deze pas ontvangen de kinderen als één van de ouders een Delftpas heeft gekocht tegen een gereduceerd tarief van € 5,-. De tegemoetkoming in de schoolkosten bestaat uit twee producten. Het eerste product is een tegoed waarmee de ouderbijdrage en de eigen bijdrage voor het  schoolreisje betaald kan worden. Voor de basisschool is dat € 50,- en voor de middelbare school tot en met 17 jaar € 120,-. Dit bedrag maakt de gemeente rechtstreeks over aan de scholen. Scholen kunnen dit bedrag aanvragen voor hun leerlingen die een gratis Delftpas hebben. Daarnaast krijgen leerlingen met een gratis Delftpas een tegoed op hun Delftpas gestort. Dit bedrag is te besteden aan school- en sportspullen in de deelnemende winkels. Voor de basisschool is dit € 50,- en voor de middelbare school tot en met 17 jaar is dit € 150,-.    Hoe werkt het?  In het schooljaar 2018-2019 kunnen ouders aangeven of zij gebruik willen maken van de tegemoetkoming in de schoolkosten. Dit kan door op school een kopie van de Delftpas van het kind te laten maken. De school kan dan de kosten bij de gemeente declareren. Dit moet voor 1 februari 2019.  Kijk voor meer informatie op www.delftpas.nl of stuur uw vraag of opmerking naar delftpas@delft.nl    Nieuws uit de groepen   
 Nieuws van de kleutergroepen: De komende periode werken we met het anker Gezondheid.  Van 15 t/m 17 januari loopt oud-leerlinge Joëlle Kreunen haar maatschappelijke stage bij de kleuters.   
Jaargroep 4 Juffrouw Laura is maandagmiddag 14 januari afwezig i.v.m. een studiemiddag.  Jaargroep 5b Juffrouw Rabia Barsatie zal van 13 t/m 22 februari i.v.m. de afwezigheid van juffrouw Marise de groep overnemen. Zij zal in de komende weken een aantal keer meedraaien in de groep.    Jaargroep 6 Vrijdagmiddag 18 januari volgt groep 6 een workshop "Natuur onder de loep" bij de Papaver.  De kinderen leren:  dat er meer is dan je met het blote oog ziet.  beter kijken naar planten en dieren  microscopische preparaten maken  omgaan met een microscoop.   Wij zoeken nog twee ouders die mee willen als begeleider. Graag opgeven bij één van de leerkrachten.  Jaargroep 8 Maandagavond 14 januari is van 19.30-20.30u de informatieavond over het voortgezet onderwijs voor alle ouders van groep 8. Dit vindt plaats in het lokaal van groep 8. Graag opgeven via Social Schools.  Open dagen Voortgezet Onderwijs 



Voor de ouders en leerlingen van groep 8 breekt een spannende tijd aan. Ze moeten naar een andere school op zoek. Informatie over de open dagen en voorlichtingsavonden is te vinden op de websites van de scholen.  Grotius College Juniusstraat:    http://www.grotiuscollege.nl/ Christelijk Lyceum Delft     http://www.chrlyceumdelft.nl/ Stanislas College      http://www.stanislascollege.nl Holland College Maasland VMBOgroen. http://www.lentiz.nl/maaslandcollege Montaigne Lyceum:     http://www.montaignelyceum.nl/ Ypenburg Lyceum:     http://www.lyceumypenburg.nl/  Tip: Ook voor ouders met kinderen in groep 7 kan dit alvast een eerste oriëntatie zijn op de vele mogelijkheden in onze regio.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 In deze maand staan veel activiteiten uit het Kunstklik programma gepland. Hieronder een overzicht.  Kleutergroepen Op dinsdag 15 januari krijgen de kinderen op school een vertelling en workshop met als titel: “Vertelstenen”.   Jonge kinderen zien overal tekens om zich heen: in boeken, kranten en in reclameteksten op straat.Op een bepaalde leeftijd gaan kinderen zelf tekens maken. De magie van schrijven intrigeert ze mateloos. In deze periode experimenteren leerlingen met het tekenen van woorden en het krabbelen van niet -herkenbare lettertekens. Het project Vertelstenen sluit aan bij de spontane ontwikkeling van ontluikende geletterdheid. Het project start met een workshop in de klas door een theaterdocent. Centraal hierin staat een set van vertelstenen, elk met een eigen teken. In de workshop helpen de leerlingen met het ‘lezen’ van de vertelstenen. Daarna maken ze zelf een vertelsteen voor hun eigen verhaal.  Jaargroep 3 en 4 Op dinsdag 15 januari krijgen de kinderen een les beeldende vorming op school met als onderwerp: “De stabiles van Alexander Calder”  Jaargroep 4 Afgelopen dinsdag 8 januari is de groep met de bus naar theater De Veste geweest om te kijken naar de dansvoorstelling “Alice in verwonderland”   Jaargroep 5 en 6 Woensdag 16 januari volgen de kinderen een dansworkshop. Deze workshop wordt op school gegeven. De leerlingen leren een korte dans. Deze dans kunnen zij in kleine delen opsplitsen. Ook leren de kinderen hoe ze een dans opbouwen.  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 komende weken tot en met vrijdag 15 februari 2019 zijn dat de volgende thema’s:  
 Leren (week 2 t/m 4) Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld. Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).  
 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).  In deze brief vertellen we meer over het thema ‘Leren’ (7 t/m 25 januari 2019).  
Ik wil leren, heel veel leren. En dat ben ik ook van plan. Oefenen en uitproberen. Tot ik alles, alles kan.  
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Dat komt goed uit want leren is belangrijk in onze samenleving die veel waarde hecht aan (bij)scholing, diploma’s en certificaten. En ook al ervaren kinderen de school soms als een verplichting, ze leren graag en worden graag uitgedaagd. Het geeft hun voldoening als ze ervaren dat ze weer iets meer weten en iets nieuws kunnen.   Naast kennis en vaardigheden gaat het meeste leren in het leven over het zijn: hoe je bent en hoe je doet. Dit laatste ondersteunen wij in het vak levensbeschouwing. Daarbij helpen onder andere Bijbelverhalen ons op weg. Dit Trefwoordthema begint met verhalen over Johannes de Doper. Hij staat aan de oever van de rivier de Jordaan en leert zijn publiek wat echt mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als je kunt. Als Johannes vervolgens Jezus van Nazaret doopt, wordt het duidelijk hoe deze Jezus in alle opzichten het grote voorbeeld kan zijn. Iemand die zich in Gods naam in dienst stelt van mensen.  Kinderen leren graag en daarbij kijken ze ook naar ons, volwassenen. Wat gaat u antwoorden als ze straks thuiskomen met vragen als: Wat is het belangrijkste dat je ooit geleerd hebt in je leven? En: Wat vind je het belangrijkste dat je mij wilt leren?  
 Nieuws uit de Ursulaparochie  
www.rkdelft.nl    Eerste Heilige Communie in de Ursulaparochie 
De eerste communieviering is dit jaar op 12 mei. Inschrijven kan tot 13 januari via de werkgroep via hun eigen mailadres: communie.mvjensac@rkdelft.nl . Daar kunt u ook terecht voor vragen.  Er staat ook een stukje in het parochieblad van december. Als u dat niet ontvangen hebt, is het parochieblad ook te vinden op www.rkdelft.nl   

  Strookjes   
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dhr. en/of mevr. _____________________________________________________________ wil/willen komen helpen bij het carnaval op vrijdagmiddag 22 februari.  Hij/zij kan/kunnen om 13.00u. op school zijn. Dit strookje voor 15 februari  op school inleveren of een berichtje sturen via social schools aan J. Zuydgeest. 


