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 In deze nieuwsbrief:   
- Kennismakingavond nieuwe groep 3 - Naschoolse activiteiten volgend schooljaar - Gymrooster nieuwe schooljaar - Machtigingen schoolfotograaf  Beste ouders, 

Hiervoor u ligt alvast de nieuwsbrief van de maand juli. De nieuwsbrief is ook te raadplegen op onze website. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 september 2019. Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl        
 
 
  Terugblik afgelopen maand  We genieten nog na van opening van het cultuurhelden project en de leuke spelletjes dag van afgelopen woensdag. Namens ons alle ouders die geholpen hebben, hartelijk bedankt. Tijdens de bijeenkomsten kregen de ouders een indruk van wat er allemaal in het afgelopen schooljaar is gebeurd. Ook zult u daarover kunnen lezen in de schoolkrant die in de laatste schoolweek zal worden meegegeven.  Vooruitblik komende maand Nog even en dan is het tijd om afscheid te nemen. We nemen met een leuke musical afscheid van groep 8. We zullen hen missen. Verder nemen we ook afscheid van twee gewaardeerde collega ‘s. 

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) 
12 juli Afscheid J. Zuydgeest  
17 juli  Afscheid groep 8 
18 juli Oud Papier Actie. De container staat van 8.00-15.00u voor de school. 
18 juli  Begin zomervakantie. Aanvang: 15.15u 
19 juli  Studiedag team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 2 sept. Begin nieuwe schooljaar. De kinderen worden om 8.30u op school verwacht. 
3 sept. Kennismakingsavond voor de ouders van de kinderen uit groep 3. Aanvang: 19.30u  



Juffrouw Judith van Leerdam gaat op een andere school van de Laurentius Stichting werken en meester Joop Zuydgeest gaat met pensioen. Hierdoor is er ruimte gekomen in de onderwijsformatie en hebben wij nieuwe collega ‘s aan kunnen trekken. In de nieuwsbrief van september zullen zij zich aan u voorstellen. Dit schooljaar worden de oudermiddagen overgeslagen, maar u bent allemaal van harte welkom om aanwezig te zijn bij onderdelen van het Cultuurhelden project. Zie verder in deze nieuwsbrief.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur)  Mededelingen team, medezeggenschapsraad en de ouderraad  
 Feestweek Cultuurhelden en afscheid meester Zuydgeest Zoals u in de Social School van woensdag 26 juni hebt kunnen lezen zijn wij inmiddels begonnen aan de feestweek. Eigenlijk is het feest2weekse want we gaan nog een weekje door. De kinderen leren volop over hun gekozen land en met name over het ontmoeten in die cultuur.   Woensdag 10 juli presenteren de kinderen hun ontmoeting die zij de afgelopen dagen geleerd hebben. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Aanvang 11.30u. De kleutergroepen en groep 3 gaan eerst met de leerkracht terug naar de eigen klas. Vanaf groep 4 mogen de kinderen direct (met hun ouders) naar huis. Donderdag 11 juli krijgen de kinderen een voorstelling aangeboden “Een reis om de wereld”. Vrijdag 12 juli is de afscheidsdag van meester Zuydgeest. Wij verwachten alle kinderen om 8.45u op school in hun eigen klas. Grote delen van het plein worden ingericht voor activiteiten dus daar kunnen de kinderen niet spelen. Mocht 8.45u een probleem zijn dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht. Voor de kinderen van de VSO is er gewoon opvang.  De kinderen krijgen de gehele dag workshops met Djembé, Malinke, dans, rap, waterdrums, slap,  bodypercussie, marmite percussie, afro hip hop en boomwhackers. De docenten zijn van het team Jambo Africa. Bent u al nieuwsgierig geworden dan kunt u kijken op hun website www.jamboafrika.nl Er is een continurooster dus alle kinderen blijven op school eten tussen de middag. U hoeft uw kind geen eten mee te geven, hier wordt de hele dag voor gezorgd. LET OP: wij sluiten de dag af van 14.15u tot 15.15u. De school is dus gewone tijd uit. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Er zullen leuke presentaties van de leerlingen te zien zijn en natuurlijk het afscheid van Meester Zuydgeest.   Beste ouders, Zoals u waarschijnlijk inmiddels wel weet ga ik na ruim 45 jaar Mariaschool en Bernadette-Mariaschool deze mooie plek verlaten om van mijn pensioen te gaan genieten. Al die jaren heb ik mij ingezet voor de belangen van de kinderen, de ouders en de collega ’s. Of ik dit goed genoeg heb gedaan, laat ik ter beoordeling graag aan anderen over. Ik heb er in ieder geval veel plezier aan beleefd en neem met weemoed afscheid. Ik zal het missen. Een afscheid dat al in september begonnen met de “aftrap” en iedere maand komen er weer nieuwe leuke verassingen voorbij. Van puzzels, tot mobiles, tekeningen, kaarten, foto’s, complimenten briefjes, NSO vriendenboekje, fruitschalen, posters, enz. Iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, hartelijk bedankt en U hartelijk bedankt voor het gestelde vertrouwen in mij.  Wie zit waar in het schooljaar 2019-2020 De kinderen gaan op 18 juli kennismaken met de nieuwe leerkracht. Zij weten dan waar ze op 2 september moeten zijn. Voor de kinderen van jaargroep 3 geldt, dat zij verhuizen naar het lokaal van de huidige groep 5a. Dat is het lokaal bij de noodingang. Het lokaal van groep 5b wordt het lokaal van groep 6a en het lokaal van groep 6 wordt het lokaal van 6b. De kinderen van de huidige groep 4 blijven in hetzelfde lokaal, maar dan natuurlijk als groep 5. De overige groepen blijven in hetzelfde lokaal. De oudste kleuters glijden op deze ochtend groep 3 binnen.   Schoolfotograaf Wilt u uiterlijk dinsdag de machtigingen voor het innen van het fotogeld of de foto ’s retour meegeven.  Gevonden voorwerpen 



Zo aan het eind van het schooljaar zijn er weer veel gevonden voorwerpen. Ook voorwerpen waarvan we denken die zou je toch moeten missen! Er blijven al weken diverse fietsen op de speelplaats achter. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor diefstal of vernielingen. Als u iets mist, kom dan even langs om te kijken.   Mededelingen vanuit Boost BMS Het schooljaar loopt ten einde. De laatste factuur voor de tussenschoolse opvang(overblijven) voor dit schooljaar zal lopen tot en met 18 juli en zal in de laatste schoolweek met de kinderen worden meegegeven. Deze factuur moet uiterlijk 1 september betaald zijn. Voorkom onnodige administratiekosten en betaal op tijd. Deze administratiekosten zullen niet in rekening gebracht worden, als u een regeling hebt getroffen.   Het gymrooster voor het schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit:  
Maandag   8.45 – 9.30u Jaargroep 6a 
   9.30 – 10.15u  Jaargroep 6b 
 10.15 – 11.00u Jaargroep 7 
 11.00 – 11.45u Jaargroep 8 
   
 13.30 – 14.15u Jaargroep 5 
 14.15 – 15.00u Jaargroep 3 
   
Dinsdag   8.45 – 9.30u Jaargroep  4 
   9.30 - 10.15u Jaargroep 5 
 10.15 - 11.00u Jaargroep 6a 
 11.00 - 11.45u Jaargroep 6b 
   
 13.30 - 14.15u Jaargroep  7 
 14.15 - 15.00u Jaargroep  8 
   
Vrijdag 13.30 - 14.15u Jaargroep 3 
 14.15 - 15.00u Jaargroep 4 
 Alle gymlessen zijn in de zaal aan de Maria Duystlaan en worden gegeven door een vakleerkracht. Op maandag en dinsdag door juffrouw Anoeska en op vrijdag door juffrouw Laura. Laat uw kind geen kostbare voorwerpen mee nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. De groepen die aan het begin van de ochtend of aan het begin van de middag gymmen, vertrekken vanaf school om 8.30u en 13.15u. Dus zorg dat u op tijd bent. De kinderen van groep 3 kunnen op maandagmiddag vanaf 15.10 bij de gymzaal opgehaald worden. Ditzelfde geldt voor de kinderen van groep 4 op vrijdagmiddag. Daarna lopen de andere kinderen met de juffrouw mee terug naar school, waar u uw kind kunt ophalen. Als u uw kind onderweg ophaalt, wilt u dan de veiligheid in acht nemen en uw kind oppikken aan de kant van de weg waar de rij loopt. Kinderen zijn impulsief en steken anders zonder na te kijken de rijbaan over.   Nieuws uit de groepen   
 Afscheid oudste kleuters. Wat?        Een gezellig optreden Wanneer?  Woensdag 10 juli van 18.00-19.00 uur  Waar?        Op het vlinderplein( de grote hal) Voor wie? Voor de ouders van de kinderen die naar groep 3 gaan. Het is niet de bedoeling dat broertjes en zusjes meekomen. Het wordt vast erg gezellig! 



Jaargroep 3 Op woensdag “Boekbezoek” vanuit de bibliotheek. Dit gebeurt op school. We zijn verder druk bezig met het afsluiten van het schooljaar. Alle ouders bedankt voor het meegaan met de uitstapjes. Fijne vakantie! 
Jaargroep 6 De kinderen van groep 6 zijn de afgelopen tijd druk in de weer geweest met de moestuinen. Er zijn al verschillende soorten groenten en fruit geoogst. De kinderen nemen hun taak in de moestuin serieus. Zo controleren ze bijvoorbeeld dagelijks of de aarde nog vochtig genoeg is. Of dat er niet teveel onkruid in de moestuin aanwezig is.   Jaargroep 7 Alle kinderen mogen maandag 8 juli rode kleding meenemen voor de Keniaanse dans. 
 Jaargroep 8 Aanstaande maandag 8 juli vindt de workshop Typically British plaats. Een gastdocent komt met verschillende boeken om de 
verscheidenheid aan boeken te promoten. Zij gaat ook in op boeken die leuk en handig zijn om te lezen gedurende de zomervakantie.  Op dinsdagmorgen 16 juli zingen we de liedjes voor de kleutergroepen en ’s middags voeren we de musical op voor opa’s en oma’s, broertjes en zusjes. Aanvang 13:30u. Op woensdag 17 juli wordt de musical voor de andere kinderen van de school opgevoerd.  Op woensdagavond 17 juli begint om 20.00u de musical/afscheidsavond. Let op: dit is echt alleen voor de ouders! De kinderen van groep 8 zijn donderdag 18 juli als enige klas vrij.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 

 Mad Science komt weer op school! Volgend schooljaar komt een gekke wetenschapper van Mad Science weer een naschoolse wetenschapscursus op de Bernadette Mariaschool verzorgen.  Na een knallende aftrap op 5 september met een spectaculaire nieuwe Science Show, kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de naschoolse wetenschapscursus die start in het nieuwe schooljaar. Zij worden vanaf 17-9-2019 iedere dinsdag zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper! Van lessen over de ruimte tot de wereld van moleculen en laboratorium technieken. Er komt van alles aan bod! Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org   Trefwoord 
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere keer 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 vierde aflevering van 1 tot en met 18 juli 2019 is dat het volgende thema: 
 
 Reizen (week 27 en 28) Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een opdracht.  Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).  



Nieuws uit de Ursulaparochie  
Vakantiebank Binnenkort begint de zomervakantie. Veel gezinnen trekken er dan weer op uit. Naar verre plekken of dichtbij. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om er op uit te gaan. Gunt u ook die mensen een paar dagen weg, steun dan de actie geef ze de vijf! Zie bijgaande afbeelding voor meer informatie of www.vakantiebank.nl         Overige Nieuwsberichten         
 

  
 Zie ook de schoolkrant van juli 2019 die in de laatste schoolweek uit komt. . 


