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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand juni.  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juli 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  

 Terugblik vorige maand  Wat een geweldige middag was het: woensdag 29 mei. Mooi weer en een geweldige sfeer en een mooie opbrengst die ik nog niet mag weten. Wel lekker fris zo zonder baard, alhoewel hij alweer begint te groeien. In de afgelopen week is een begin gemaakt met de eind-cito toetsen. Die moeten ons een beeld geven van de groei in de ontwikkeling van de kinderen individueel en de groep als geheel. Ook het resultaat van de eindtoets van jaargroep 8 is binnen. We scoren boven het landelijk gemiddelde en boven de bandbreedte die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Binnenkort vliegen de jongens en meisjes van jaargroep 8 uit naar het voortgezet onderwijs. We nemen uitgebreid afscheid van hen en wensen hen veel succes toe op hun nieuwe school.  

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) 
17 t/m 21 juni Avondvierdaagse 
18 juni Schoolfotograaf 
26 juni Laatste peuterochtend van het schooljaar van 10.00-11.00. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 
17 juli Afscheid jaargroep 8 voor ouders en genodigden. 
18 juli Oud Papier Actie. De container staat van 8.00-14.30u voor de school. 
18 juli Begin zomervakantie om 15.15u 
20 juli Studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
2 september Aanvang nieuwe schooljaar 



Op 22 mei hebben de kinderen genoten van de sportdag. Bij de kleuters was er hulp van leerlingen uit de brugklas van het VMBO. Daarnaast hebben we veel hulp gehad van de stagiairs van Delft voor Elkaar en natuurlijk van heel veel ouders.  Alle mensen die in de afgelopen maand hebben geholpen, worden heel hartelijk bedankt.   Vooruitblik komende maand In de komende weken gaan we dit voor mij bijzondere schooljaar afronden. Er zijn nog wat excursies en uitstapjes en natuurlijk komen ook de oudermiddagen er weer aan. Daarnaast een groot cultuurhelden project dat samenhangt met mijn naderend afscheid. Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan om de voortgang te bespreken. Dit aan de hand van het rapport dat de kinderen op 28 juni meekrijgen en de grafiekjes van de eindcito toetsen. Er staat dus nog veel te gebeuren in de komende weken.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur) Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Voorlopige groepsindeling schooljaar 2018-2020  Directie: Juffrouw Dionne v.d. Helm-Wilmer  Managementteam:  Onderwijsondersteunend:  Ondersteunend     Personeel     personeel Juffrouw Suzanne  Juffrouw Ingrid    Astrid v.d. Loos Juffrouw Magda  Juffrouw Tjarda    Erlyn Boot Juffrouw Marieke  Juffrouw Priya     Michel Kuppens     Juffrouw Anja     Juffrouw Sandra Groepsleerkrachten Jaargroep KA:  Juffrouw Isabelle( wo-do-vr)  Over de maandag en dinsdag kan ik nu nog geen mededelingen doen.  Jaargroep KB: Juffrouw Bianca(ma-di onder voorbehoud) en juffrouw Jasmin(wo-do-vr.) Jaargroep KC:  Juffrouw Femke(ma-di-vr) en juffrouw Maaike(wo-do-vr) Jaargroep 3:  Juffrouw Sipkje ma t/m vr) en juffrouw Suzan(ma-di-wo) Jaargroep 4:  Juffrouw Jeanne( di t/m vr) en juffrouw Laura de Zeeuw(ma-d-do-vr) Jaargroep 5:  Juffrouw Lois Jaargroep 6a:  Juffrouw Marise Jaargroep 6b:  Juffrouw Petra(ma-di-wo) en juffrouw Lara(wo-do-vr) Jaargroep 7:  Juffrouw Patricia(ma-do-vr) en meester Ronald (ma-di-wo) Jaargroep 8:  Juffrouw Laura Goris(ma-di) en juffrouw Linda(di t/m vr)  Bewegingsonderwijs: Juffrouw Anoeska(ma-di)en juffrouw Laura(vr. mi)  In dit overzicht mist u juffrouw Judith. Zij zal per 1-8-2019 op een andere school van de Laurentius Stichting gaan werken. Wij wensen haar daar veel werkplezier toe.  Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      Verder heten wij ook een aantal nieuwe collega’s welkom Erlyn Boot-van Gentevoort, Michel Kuppens en Vandana Autar. De eerste twee personen zullen ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op onze school in de functie van conciërge. Zij zijn aangesteld middels de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de werkdrukvermindering in het onderwijs.   Mevrouw Autar is onderwijsassistent en zal onderwijsondersteunende activiteiten gaan uitvoeren in verband met de afwezigheid van een van onze collega’s. Zij zal de werkzaamheden van juffrouw Lois deels over gaan nemen in jaargroep 3, omdat juffrouw Lois 

Lieke van Doeveren KA Haley Boon KB 



tot aan de zomervakantie lesgeeft aan groep 5. Dit zal zij gaan doen op dinsdag t/m vrijdagochtend. Op maandag zal juffrouw Tjarda in groep 3 assisteren.   Roken in de nabijheid van school. Wie wil dat niet?  Kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving. Wij gaan ervan uit dat iedereen dat wil. Daarom zijn we in de  school en op de speelplaats al jaren rookvrij. Helaas geldt dat nog niet voor de omgeving. Dit was aanleiding voor de medezeggenschapsraad om met de schoolleiding in gesprek te gaan. Het is namelijk niet prettig als je het schoolplein op wilt lopen, eerst door een walm van rook moet, omdat daar mensen staan te roken. Vandaar dat wij u hierop willen attenderen en we hopen dat u, als u wilt roken daarvoor een andere plek kiest. Bedankt namens alle kinderen en leerkrachten van de BMS.  Gevonden voorwerpen De bak met gevonden voorwerpen begint nu al weer aardig vol te raken. Wij verbazen ons over de hoeveelheid en de kwaliteit van de kledingstukken. Vaak uitstekende jassen, t-shirts en gymschoenen worden blijkbaar niet gemist. Aan het eind van de maand gaan de spullen naar de  kledingbank. Schoolfotograaf De fotograaf komt op dinsdag 18 juni voor de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Broertjes en zusjes die op onze school zitten, worden met uw toestemming –zie strookje in deze nieuwsbrief- op de foto gezet. Geen strookje, geen gezamenlijke foto!  Heeft u een jonger of ouder kind dat niet bij ons op school zit en wilt u hen met broer/zus op de foto laten zetten, dat kan dit ook dit jaar weer! U moet via het Social Schools bericht dat u binnenkort ontvangt een bloktijd invullen.  Deze foto’s zullen gemaakt worden na 15.15u. Mocht de door u aangegeven tijd wijzigen, dan ontvangt u hier bericht over.  Rekeningen overblijf. In week 19 zijn de rekeningen voor de tussenschoolse opvang(overblijf) uitgedeeld. Deze moesten voor 1 juni betaald zijn. Helaas is nog niet alles binnen. Zorgt u ervoor dat deze rekening per ommegaande betaald wordt? Daarmee voorkomt u onnodige extra administratiekosten. Aanmaningen verhoogd met administratiekosten worden eind week 24 verstuurd. Wilt u een betalingsregeling neem dan contact op.   Avondvierdaagse In de week van 17 t/m 21 juni wordt de avondvierdaagse gehouden.  De startpunten zijn:  Maandag 17 juni BMS Dinsdag 18 juni vv SEP Woensdag 19 juni Het Galjoen, Den Hoorn Donderdag 20 juni evt. inhaaldag Laurentiusschool Griegstraat (BMS loopt niet mee) Vrijdag 21 juni speeltuin de Bomenwijk   
Er wordt verzameld om 18.00u bij de vlag van de school. Alleen op de laatste avond gelden andere tijden, maar dat krijgt u nog te horen. Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind. We gaan ervan uit dat u zelf meeloopt, of uw kind toevertrouwt aan een andere door u uitgekozen ouder. De kinderen blijven bij deze ouders lopen. 
Nieuwe speeltoestellen Wat een verrassing maandag toen alle kinderen weer op school kwamen. De nieuwe speeltoestellen waren stiekem in de meivakantie geplaatst! Groep 3 en 4 mochten de 



speeltoestellen openen. De nieuwe klim- en klautermaterialen zijn uitgekozen door de kinderen zelf d.m.v. stemming en het is gefinancierd door de Jantje Beton actie van vorig schooljaar en een bijdrage van stichting OnsKo. Een goede speelomgeving stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn natuurlijk heel blij met deze nieuwe mooie attributen op ons schoolplein.   
 

  Snappet tablets in groep 7 Deze week is groep 7 begonnen aan een proefperiode van Snappet tablets tot aan de zomervakantie. Na de proefperiode zullen wij besluiten of Snappet iets is wat wij van toegevoegde waarde voor ons onderwijs vinden. Hieronder vindt u een korte uitleg wat Snappet inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website https://nl.snappet.org/  Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn. Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.  
Connected learning Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.  Nieuws uit de groepen   
 Kleutergroepen 
We gaan met het laatste anker van start. Dit is het anker: “afsluiten”. Dit anker combineren we met het project Cultuurhelden, dat begin juli van start gaat. 
De afscheidsavond van de kleuters die naar groep 3 gaan, staat gepland in de avond op woensdag 10 juli. De kleuters treden deze avond op voor hun ouders. Zet u hem alvast in de agenda? 
Jaargroep 3 Vrijdagmiddag 14 juni gaat groep 3 op slootjesexcursie. Er zijn 6 ouders nodig om de groepjes te begeleiden. Zie verdere informatie in het weekbericht.  



Jaargroep 6 Op vrijdag 14 juni gaan we met de klas naar de Archeologische werkplaats in Delft. Tijdens de les in de archeologische werkplaats analyseren de leerlingen als echte archeologen authentiek Delfts vondstmateriaal. Ze werken in teams, beschrijven vondsten, meten ze op, tekenen ze en zoeken uit wat hun object nu eigenlijk is.  We gaan er met de bus naar toe en vertrekken om 9.00 uur. We zullen rond 11.00 uur weer op school zijn. Lijkt het u leuk om mee te gaan als begeleider? Laat het dan weten aan de leerkracht.   Jaargroep 7 - 17 juni: buurtbarbecue als afsluiting van het MOVE-project. Tevens oudermiddag.  - 20 juni Slootjessafari - 17-21 juni: laatste stageweek van juf Marissa - 24 juni: fietspraktijkexamen  Jaargroep 8  - 17-21 juni: laatste stageweek van meester Stefano. - Van maandag tm/ vrijdag 21 juni hebben wij de leskist kaas maken in de groep. Wij zullen leren hoe het proces verloopt en uiteindelijk een eigen gemaakte kaas kunnen eten. Hopelijk wordt het geen schimmelkaas! - Op 20 juni staat er een uitje naar het BIC gepland. Hier leren de kinderen wat zij moeten doen in geval van brand in huis en hoe brand kan worden voorkomen. Wij vertrekken om 13:15 met de fiets van school en ik ben op zoek naar twee begeleiders.  Nogmaals onderstaande belangrijke data:  - Dinsdagmiddag 16 juli is de musical voor de opa’s en oma’s. Aanvang 13:30u.  - Woensdagavond 17 juli is de afscheidsavond voor de ouders en genodigden. Aanvang 20:00u.  - De kinderen van groep 8 zijn donderdag 18 juli als enige klas vrij.  De Jonge Academie Wij hebben de afgelopen maanden (oktober-maart) De Jonge Academie gedaan op het Stanislas College Westplantsoen. De Jonge Academie houdt in dat je lessen volgt op een middelbare school, als een extra uitdaging voor kinderen met VWO niveau. Dit wordt gebaseerd op het voorlopige advies dat je in groep 7 hebt gekregen. Wij hebben de blokken Geschiedenis, Klassieke talen, Chinees en Science gevolgd. Eén blok is 4 lessen en we hebben 4 blokken gehad (16 lessen.) Wij vonden De Jonge Academie leuk, omdat de leraren veel over het onderwerp wisten (omdat ze alleen dát vak geven.) Eén les duurt anderhalf uur, zonder het fietsen er naar toe gerekend. Tijdens die 2 uur (met fietsen) mis je natuurlijk wel wat lessen. Deze hoef je niet in te halen, tenzij het een toets of belangrijke les is. Op De Jonge Academie krijg je soms ook huiswerk. Dit is om voor te bereiden voor de middelbare school. We vonden het superleuk om te doen, en we vinden het ook leuk dat dit georganiseerd wordt speciaal voor kinderen in groep 8. Groetjes Siena, Bette en Boris.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Project Cultuurhelden In de eerste twee weken van juli wordt er weer een groep overstijgend project georganiseerd rondom het thema Cultuurhelden. Daarnaast is het een goede gewoonte dat aan het eind van het schooljaar de kinderen van de verschillende groepen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Met muziek, dans en drama wordt dit aan de ouders getoond, Op dit moment zijn de data daarvoor nog niet bekend.   Trefwoord 
Aan de ouders/verzorgers 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 vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Onderscheiden (week 24 t/m 26) Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.  Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).  
 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).  
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Onderscheiden’ (11 t/m 28 juni):  Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.   Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.  In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.  Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.  Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en uitdagend.  Nieuws uit de Ursulaparochie  
 Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk Zondag 2 juni is er weer een kinderwoorddienst in de Sacramentskerk. Die zondag is een speciale zondag in de kerk, het is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze dag wordt wezenzondag genoemd. Zondag 2 juni gaan we het erover hebben waarom dat zo is. Die zondag is alweer de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar, de eerste zondag van juli is het namelijk Ursuladag (een feestdag van de vier kerken samen) en is de Sacramentskerk gesloten en de maand daarna is het zomervakantie.  De laatste zondag van de zomervakantie, zondag 1 september gaan we weer beginnen. We wensen iedereen alvast een fijne zomer!  Miranda, Anna, Marlou en Thea  Informatie over de andere vieringen in de Ursula parochie kunt u vinden op www.rkdelft.nl  



 Actie Geef ze de Vijf Vakantiebank Delft ‘Even weg zonder zorgen!” In Delft leven behoorlijk wat gezinnen op of onder het sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Een uitje of vakantie zit er voor hen niet in, terwijl ze daar vaak echt aan toe zijn: Even afstand nemen, op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, spel en ontspanning met andere kinderen… Dat doet zo goed! Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen organiseert Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten. Al proberen we dat op eenvoudige en creatieve wijze te doen, de vakanties en uitjes kosten wel geld: Wij kunnen niets doen zonder bijdragen en giften. In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en vakantieplannen maken, vraagt Vakantiebank Delft daarom aandacht voor Actie ‘Geef ze de Vijf’: Geef vijf euro van uw vakantiegeld, om deze kinderen ook een mooie vakantie-ervaring te bieden: Al is ’t maar een dagje weg zonder zorgen! Een ‘high five’ namens heel veel kinderen in Delft. www.vakantiebankdelft.nl Rekeningnummer NL67 ABNA 06203891 41 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft o.v.v. Vakantiebank ‘Geef ze de Vijf’  Overige Nieuwsberichten          
 Bron: AD 7 juni 2019: Spelen kinderen wel genoeg buiten? Zitten ze niet te lang aan een schermpje gekluisterd? Maar ja, te weinig tijd om te gamen is ook zielig. Nu kan het immers nog, op de middelbare school wordt dat weer anders. Moeder Bianca van Roshum voert steeds een innerlijke strijd over de opvoeding van haar twee kinderen. Vooral zoon Liam (11) zit dolgraag achter een scherm om online te gamen. Hoe erg is dat? Moet ze het niet gewoon loslaten?  

Ik ging echt veel te lang gamen. Maar als je bezig bent, heb je niet door hoe lang je zit te 
gamen 
Van een ouder:  Ik zag op de site van mijn werk dat zij een Webinar aanbieden over omgang met gamen...  Ze omschrijven het zelf zo: ‘Op 19 juni vertellen we ouders meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. Zij komen te weten of en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe daarmee om te gaan.’  Wij denken dat het wellicht nuttig kan zijn voor ouders en misschien zelfs voor leerkrachten: https://www.brijder.nl/hoe-wij-helpen/cursus-training/-/in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen-en-sociale-media#events-container  Inschrijven is noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfotograaf 18 juni  
Dit strookje alleen gebruiken als de kinderen op onze school zitten en ook gezamenlijk op de foto mogen. Meegeven aan het oudste kind dat op school zit. 
Naam oudste kind: ………………………………………………………..  Groep:……….. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….……………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
 Voor de foto’s samen met de kinderen die niet op onze school zitten, het Social Schools bericht afwachten en dan daar de tijd reserveren. 



   Brief 
 
Met 
 
Schoolnieuws 
 
Juni 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 

 In deze nieuwsbrief:   
- Personeelsindeling schooljaar 2019-2020 - Ouderbrief Trefwoord - Schoolfotograaf - Herinnering betaling overblijfbijdrage - Project Cultuurhelden - Verschillende belangrijke data om te onthouden  Beste ouders,  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand juni.  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juli 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  

 Terugblik vorige maand  Wat een geweldige middag was het: woensdag 29 mei. Mooi weer en een geweldige sfeer en een mooie opbrengst die ik nog niet mag weten. Wel lekker fris zo zonder baard, alhoewel hij alweer begint te groeien. In de afgelopen week is een begin gemaakt met de eind-cito toetsen. Die moeten ons een beeld geven van de groei in de ontwikkeling van de kinderen individueel en de groep als geheel. Ook het resultaat van de eindtoets van jaargroep 8 is binnen. We scoren boven het landelijk gemiddelde en boven de bandbreedte die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Binnenkort vliegen de jongens en meisjes van jaargroep 8 uit naar het voortgezet onderwijs. We nemen uitgebreid afscheid van hen en wensen hen veel succes toe op hun nieuwe school.  

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) 
17 t/m 21 juni Avondvierdaagse 
18 juni Schoolfotograaf 
26 juni Laatste peuterochtend van het schooljaar van 10.00-11.00. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 
17 juli Afscheid jaargroep 8 voor ouders en genodigden. 
18 juli Oud Papier Actie. De container staat van 8.00-14.30u voor de school. 
18 juli Begin zomervakantie om 15.15u 
20 juli Studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
2 september Aanvang nieuwe schooljaar 



Op 22 mei hebben de kinderen genoten van de sportdag. Bij de kleuters was er hulp van leerlingen uit de brugklas van het VMBO. Daarnaast hebben we veel hulp gehad van de stagiairs van Delft voor Elkaar en natuurlijk van heel veel ouders.  Alle mensen die in de afgelopen maand hebben geholpen, worden heel hartelijk bedankt.   Vooruitblik komende maand In de komende weken gaan we dit voor mij bijzondere schooljaar afronden. Er zijn nog wat excursies en uitstapjes en natuurlijk komen ook de oudermiddagen er weer aan. Daarnaast een groot cultuurhelden project dat samenhangt met mijn naderend afscheid. Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan om de voortgang te bespreken. Dit aan de hand van het rapport dat de kinderen op 28 juni meekrijgen en de grafiekjes van de eindcito toetsen. Er staat dus nog veel te gebeuren in de komende weken.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur) Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Voorlopige groepsindeling schooljaar 2018-2020  Directie: Juffrouw Dionne v.d. Helm-Wilmer  Managementteam:  Onderwijsondersteunend:  Ondersteunend     Personeel     personeel Juffrouw Suzanne  Juffrouw Ingrid    Astrid v.d. Loos Juffrouw Magda  Juffrouw Tjarda    Erlyn Boot Juffrouw Marieke  Juffrouw Priya     Michel Kuppens     Juffrouw Anja     Juffrouw Sandra Groepsleerkrachten Jaargroep KA:  Juffrouw Isabelle( wo-do-vr)  Over de maandag en dinsdag kan ik nu nog geen mededelingen doen.  Jaargroep KB: Juffrouw Bianca(ma-di onder voorbehoud) en juffrouw Jasmin(wo-do-vr.) Jaargroep KC:  Juffrouw Femke(ma-di-vr) en juffrouw Maaike(wo-do-vr) Jaargroep 3:  Juffrouw Sipkje ma t/m vr) en juffrouw Suzan(ma-di-wo) Jaargroep 4:  Juffrouw Jeanne( di t/m vr) en juffrouw Laura de Zeeuw(ma-d-do-vr) Jaargroep 5:  Juffrouw Lois Jaargroep 6a:  Juffrouw Marise Jaargroep 6b:  Juffrouw Petra(ma-di-wo) en juffrouw Lara(wo-do-vr) Jaargroep 7:  Juffrouw Patricia(ma-do-vr) en meester Ronald (ma-di-wo) Jaargroep 8:  Juffrouw Laura Goris(ma-di) en juffrouw Linda(di t/m vr)  Bewegingsonderwijs: Juffrouw Anoeska(ma-di)en juffrouw Laura(vr. mi)  In dit overzicht mist u juffrouw Judith. Zij zal per 1-8-2019 op een andere school van de Laurentius Stichting gaan werken. Wij wensen haar daar veel werkplezier toe.  Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      Verder heten wij ook een aantal nieuwe collega’s welkom Erlyn Boot-van Gentevoort, Michel Kuppens en Vandana Autar. De eerste twee personen zullen ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op onze school in de functie van conciërge. Zij zijn aangesteld middels de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de werkdrukvermindering in het onderwijs.   Mevrouw Autar is onderwijsassistent en zal onderwijsondersteunende activiteiten gaan uitvoeren in verband met de afwezigheid van een van onze collega’s. Zij zal de werkzaamheden van juffrouw Lois deels over gaan nemen in jaargroep 3, omdat juffrouw Lois 

Lieke van Doeveren KA Haley Boon KB 



tot aan de zomervakantie lesgeeft aan groep 5. Dit zal zij gaan doen op dinsdag t/m vrijdagochtend. Op maandag zal juffrouw Tjarda in groep 3 assisteren.   Roken in de nabijheid van school. Wie wil dat niet?  Kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving. Wij gaan ervan uit dat iedereen dat wil. Daarom zijn we in de  school en op de speelplaats al jaren rookvrij. Helaas geldt dat nog niet voor de omgeving. Dit was aanleiding voor de medezeggenschapsraad om met de schoolleiding in gesprek te gaan. Het is namelijk niet prettig als je het schoolplein op wilt lopen, eerst door een walm van rook moet, omdat daar mensen staan te roken. Vandaar dat wij u hierop willen attenderen en we hopen dat u, als u wilt roken daarvoor een andere plek kiest. Bedankt namens alle kinderen en leerkrachten van de BMS.  Gevonden voorwerpen De bak met gevonden voorwerpen begint nu al weer aardig vol te raken. Wij verbazen ons over de hoeveelheid en de kwaliteit van de kledingstukken. Vaak uitstekende jassen, t-shirts en gymschoenen worden blijkbaar niet gemist. Aan het eind van de maand gaan de spullen naar de  kledingbank. Schoolfotograaf De fotograaf komt op dinsdag 18 juni voor de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Broertjes en zusjes die op onze school zitten, worden met uw toestemming –zie strookje in deze nieuwsbrief- op de foto gezet. Geen strookje, geen gezamenlijke foto!  Heeft u een jonger of ouder kind dat niet bij ons op school zit en wilt u hen met broer/zus op de foto laten zetten, dat kan dit ook dit jaar weer! U moet via het Social Schools bericht dat u binnenkort ontvangt een bloktijd invullen.  Deze foto’s zullen gemaakt worden na 15.15u. Mocht de door u aangegeven tijd wijzigen, dan ontvangt u hier bericht over.  Rekeningen overblijf. In week 19 zijn de rekeningen voor de tussenschoolse opvang(overblijf) uitgedeeld. Deze moesten voor 1 juni betaald zijn. Helaas is nog niet alles binnen. Zorgt u ervoor dat deze rekening per ommegaande betaald wordt? Daarmee voorkomt u onnodige extra administratiekosten. Aanmaningen verhoogd met administratiekosten worden eind week 24 verstuurd. Wilt u een betalingsregeling neem dan contact op.   Avondvierdaagse In de week van 17 t/m 21 juni wordt de avondvierdaagse gehouden.  De startpunten zijn:  Maandag 17 juni BMS Dinsdag 18 juni vv SEP Woensdag 19 juni Het Galjoen, Den Hoorn Donderdag 20 juni evt. inhaaldag Laurentiusschool Griegstraat (BMS loopt niet mee) Vrijdag 21 juni speeltuin de Bomenwijk   
Er wordt verzameld om 18.00u bij de vlag van de school. Alleen op de laatste avond gelden andere tijden, maar dat krijgt u nog te horen. Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind. We gaan ervan uit dat u zelf meeloopt, of uw kind toevertrouwt aan een andere door u uitgekozen ouder. De kinderen blijven bij deze ouders lopen. 
Nieuwe speeltoestellen Wat een verrassing maandag toen alle kinderen weer op school kwamen. De nieuwe speeltoestellen waren stiekem in de meivakantie geplaatst! Groep 3 en 4 mochten de 



speeltoestellen openen. De nieuwe klim- en klautermaterialen zijn uitgekozen door de kinderen zelf d.m.v. stemming en het is gefinancierd door de Jantje Beton actie van vorig schooljaar en een bijdrage van stichting OnsKo. Een goede speelomgeving stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn natuurlijk heel blij met deze nieuwe mooie attributen op ons schoolplein.   
 

  Snappet tablets in groep 7 Deze week is groep 7 begonnen aan een proefperiode van Snappet tablets tot aan de zomervakantie. Na de proefperiode zullen wij besluiten of Snappet iets is wat wij van toegevoegde waarde voor ons onderwijs vinden. Hieronder vindt u een korte uitleg wat Snappet inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website https://nl.snappet.org/  Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn. Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.  
Connected learning Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.  Nieuws uit de groepen   
 Kleutergroepen 
We gaan met het laatste anker van start. Dit is het anker: “afsluiten”. Dit anker combineren we met het project Cultuurhelden, dat begin juli van start gaat. 
De afscheidsavond van de kleuters die naar groep 3 gaan, staat gepland in de avond op woensdag 10 juli. De kleuters treden deze avond op voor hun ouders. Zet u hem alvast in de agenda? 
Jaargroep 3 Vrijdagmiddag 14 juni gaat groep 3 op slootjesexcursie. Er zijn 6 ouders nodig om de groepjes te begeleiden. Zie verdere informatie in het weekbericht.  



Jaargroep 6 Op vrijdag 14 juni gaan we met de klas naar de Archeologische werkplaats in Delft. Tijdens de les in de archeologische werkplaats analyseren de leerlingen als echte archeologen authentiek Delfts vondstmateriaal. Ze werken in teams, beschrijven vondsten, meten ze op, tekenen ze en zoeken uit wat hun object nu eigenlijk is.  We gaan er met de bus naar toe en vertrekken om 9.00 uur. We zullen rond 11.00 uur weer op school zijn. Lijkt het u leuk om mee te gaan als begeleider? Laat het dan weten aan de leerkracht.   Jaargroep 7 - 17 juni: buurtbarbecue als afsluiting van het MOVE-project. Tevens oudermiddag.  - 20 juni Slootjessafari - 17-21 juni: laatste stageweek van juf Marissa - 24 juni: fietspraktijkexamen  Jaargroep 8  - 17-21 juni: laatste stageweek van meester Stefano. - Van maandag tm/ vrijdag 21 juni hebben wij de leskist kaas maken in de groep. Wij zullen leren hoe het proces verloopt en uiteindelijk een eigen gemaakte kaas kunnen eten. Hopelijk wordt het geen schimmelkaas! - Op 20 juni staat er een uitje naar het BIC gepland. Hier leren de kinderen wat zij moeten doen in geval van brand in huis en hoe brand kan worden voorkomen. Wij vertrekken om 13:15 met de fiets van school en ik ben op zoek naar twee begeleiders.  Nogmaals onderstaande belangrijke data:  - Dinsdagmiddag 16 juli is de musical voor de opa’s en oma’s. Aanvang 13:30u.  - Woensdagavond 17 juli is de afscheidsavond voor de ouders en genodigden. Aanvang 20:00u.  - De kinderen van groep 8 zijn donderdag 18 juli als enige klas vrij.  De Jonge Academie Wij hebben de afgelopen maanden (oktober-maart) De Jonge Academie gedaan op het Stanislas College Westplantsoen. De Jonge Academie houdt in dat je lessen volgt op een middelbare school, als een extra uitdaging voor kinderen met VWO niveau. Dit wordt gebaseerd op het voorlopige advies dat je in groep 7 hebt gekregen. Wij hebben de blokken Geschiedenis, Klassieke talen, Chinees en Science gevolgd. Eén blok is 4 lessen en we hebben 4 blokken gehad (16 lessen.) Wij vonden De Jonge Academie leuk, omdat de leraren veel over het onderwerp wisten (omdat ze alleen dát vak geven.) Eén les duurt anderhalf uur, zonder het fietsen er naar toe gerekend. Tijdens die 2 uur (met fietsen) mis je natuurlijk wel wat lessen. Deze hoef je niet in te halen, tenzij het een toets of belangrijke les is. Op De Jonge Academie krijg je soms ook huiswerk. Dit is om voor te bereiden voor de middelbare school. We vonden het superleuk om te doen, en we vinden het ook leuk dat dit georganiseerd wordt speciaal voor kinderen in groep 8. Groetjes Siena, Bette en Boris.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Project Cultuurhelden In de eerste twee weken van juli wordt er weer een groep overstijgend project georganiseerd rondom het thema Cultuurhelden. Daarnaast is het een goede gewoonte dat aan het eind van het schooljaar de kinderen van de verschillende groepen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Met muziek, dans en drama wordt dit aan de ouders getoond, Op dit moment zijn de data daarvoor nog niet bekend.   Trefwoord 
Aan de ouders/verzorgers 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 vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Onderscheiden (week 24 t/m 26) Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.  Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).  
 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).  
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Onderscheiden’ (11 t/m 28 juni):  Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.   Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.  In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.  Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.  Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en uitdagend.  Nieuws uit de Ursulaparochie  
 Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk Zondag 2 juni is er weer een kinderwoorddienst in de Sacramentskerk. Die zondag is een speciale zondag in de kerk, het is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze dag wordt wezenzondag genoemd. Zondag 2 juni gaan we het erover hebben waarom dat zo is. Die zondag is alweer de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar, de eerste zondag van juli is het namelijk Ursuladag (een feestdag van de vier kerken samen) en is de Sacramentskerk gesloten en de maand daarna is het zomervakantie.  De laatste zondag van de zomervakantie, zondag 1 september gaan we weer beginnen. We wensen iedereen alvast een fijne zomer!  Miranda, Anna, Marlou en Thea  Informatie over de andere vieringen in de Ursula parochie kunt u vinden op www.rkdelft.nl  



 Actie Geef ze de Vijf Vakantiebank Delft ‘Even weg zonder zorgen!” In Delft leven behoorlijk wat gezinnen op of onder het sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Een uitje of vakantie zit er voor hen niet in, terwijl ze daar vaak echt aan toe zijn: Even afstand nemen, op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, spel en ontspanning met andere kinderen… Dat doet zo goed! Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen organiseert Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten. Al proberen we dat op eenvoudige en creatieve wijze te doen, de vakanties en uitjes kosten wel geld: Wij kunnen niets doen zonder bijdragen en giften. In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en vakantieplannen maken, vraagt Vakantiebank Delft daarom aandacht voor Actie ‘Geef ze de Vijf’: Geef vijf euro van uw vakantiegeld, om deze kinderen ook een mooie vakantie-ervaring te bieden: Al is ’t maar een dagje weg zonder zorgen! Een ‘high five’ namens heel veel kinderen in Delft. www.vakantiebankdelft.nl Rekeningnummer NL67 ABNA 06203891 41 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft o.v.v. Vakantiebank ‘Geef ze de Vijf’  Overige Nieuwsberichten          
 Bron: AD 7 juni 2019: Spelen kinderen wel genoeg buiten? Zitten ze niet te lang aan een schermpje gekluisterd? Maar ja, te weinig tijd om te gamen is ook zielig. Nu kan het immers nog, op de middelbare school wordt dat weer anders. Moeder Bianca van Roshum voert steeds een innerlijke strijd over de opvoeding van haar twee kinderen. Vooral zoon Liam (11) zit dolgraag achter een scherm om online te gamen. Hoe erg is dat? Moet ze het niet gewoon loslaten?  

Ik ging echt veel te lang gamen. Maar als je bezig bent, heb je niet door hoe lang je zit te 
gamen 
Van een ouder:  Ik zag op de site van mijn werk dat zij een Webinar aanbieden over omgang met gamen...  Ze omschrijven het zelf zo: ‘Op 19 juni vertellen we ouders meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. Zij komen te weten of en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe daarmee om te gaan.’  Wij denken dat het wellicht nuttig kan zijn voor ouders en misschien zelfs voor leerkrachten: https://www.brijder.nl/hoe-wij-helpen/cursus-training/-/in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen-en-sociale-media#events-container  Inschrijven is noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfotograaf 18 juni  
Dit strookje alleen gebruiken als de kinderen op onze school zitten en ook gezamenlijk op de foto mogen. Meegeven aan het oudste kind dat op school zit. 
Naam oudste kind: ………………………………………………………..  Groep:……….. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….……………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
 Voor de foto’s samen met de kinderen die niet op onze school zitten, het Social Schools bericht afwachten en dan daar de tijd reserveren. 
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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand juni.  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juli 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  

 Terugblik vorige maand  Wat een geweldige middag was het: woensdag 29 mei. Mooi weer en een geweldige sfeer en een mooie opbrengst die ik nog niet mag weten. Wel lekker fris zo zonder baard, alhoewel hij alweer begint te groeien. In de afgelopen week is een begin gemaakt met de eind-cito toetsen. Die moeten ons een beeld geven van de groei in de ontwikkeling van de kinderen individueel en de groep als geheel. Ook het resultaat van de eindtoets van jaargroep 8 is binnen. We scoren boven het landelijk gemiddelde en boven de bandbreedte die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Binnenkort vliegen de jongens en meisjes van jaargroep 8 uit naar het voortgezet onderwijs. We nemen uitgebreid afscheid van hen en wensen hen veel succes toe op hun nieuwe school.  

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) 
17 t/m 21 juni Avondvierdaagse 
18 juni Schoolfotograaf 
26 juni Laatste peuterochtend van het schooljaar van 10.00-11.00. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 
17 juli Afscheid jaargroep 8 voor ouders en genodigden. 
18 juli Oud Papier Actie. De container staat van 8.00-14.30u voor de school. 
18 juli Begin zomervakantie om 15.15u 
20 juli Studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
2 september Aanvang nieuwe schooljaar 



Op 22 mei hebben de kinderen genoten van de sportdag. Bij de kleuters was er hulp van leerlingen uit de brugklas van het VMBO. Daarnaast hebben we veel hulp gehad van de stagiairs van Delft voor Elkaar en natuurlijk van heel veel ouders.  Alle mensen die in de afgelopen maand hebben geholpen, worden heel hartelijk bedankt.   Vooruitblik komende maand In de komende weken gaan we dit voor mij bijzondere schooljaar afronden. Er zijn nog wat excursies en uitstapjes en natuurlijk komen ook de oudermiddagen er weer aan. Daarnaast een groot cultuurhelden project dat samenhangt met mijn naderend afscheid. Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan om de voortgang te bespreken. Dit aan de hand van het rapport dat de kinderen op 28 juni meekrijgen en de grafiekjes van de eindcito toetsen. Er staat dus nog veel te gebeuren in de komende weken.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur) Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Voorlopige groepsindeling schooljaar 2018-2020  Directie: Juffrouw Dionne v.d. Helm-Wilmer  Managementteam:  Onderwijsondersteunend:  Ondersteunend     Personeel     personeel Juffrouw Suzanne  Juffrouw Ingrid    Astrid v.d. Loos Juffrouw Magda  Juffrouw Tjarda    Erlyn Boot Juffrouw Marieke  Juffrouw Priya     Michel Kuppens     Juffrouw Anja     Juffrouw Sandra Groepsleerkrachten Jaargroep KA:  Juffrouw Isabelle( wo-do-vr)  Over de maandag en dinsdag kan ik nu nog geen mededelingen doen.  Jaargroep KB: Juffrouw Bianca(ma-di onder voorbehoud) en juffrouw Jasmin(wo-do-vr.) Jaargroep KC:  Juffrouw Femke(ma-di-vr) en juffrouw Maaike(wo-do-vr) Jaargroep 3:  Juffrouw Sipkje ma t/m vr) en juffrouw Suzan(ma-di-wo) Jaargroep 4:  Juffrouw Jeanne( di t/m vr) en juffrouw Laura de Zeeuw(ma-d-do-vr) Jaargroep 5:  Juffrouw Lois Jaargroep 6a:  Juffrouw Marise Jaargroep 6b:  Juffrouw Petra(ma-di-wo) en juffrouw Lara(wo-do-vr) Jaargroep 7:  Juffrouw Patricia(ma-do-vr) en meester Ronald (ma-di-wo) Jaargroep 8:  Juffrouw Laura Goris(ma-di) en juffrouw Linda(di t/m vr)  Bewegingsonderwijs: Juffrouw Anoeska(ma-di)en juffrouw Laura(vr. mi)  In dit overzicht mist u juffrouw Judith. Zij zal per 1-8-2019 op een andere school van de Laurentius Stichting gaan werken. Wij wensen haar daar veel werkplezier toe.  Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      Verder heten wij ook een aantal nieuwe collega’s welkom Erlyn Boot-van Gentevoort, Michel Kuppens en Vandana Autar. De eerste twee personen zullen ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op onze school in de functie van conciërge. Zij zijn aangesteld middels de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de werkdrukvermindering in het onderwijs.   Mevrouw Autar is onderwijsassistent en zal onderwijsondersteunende activiteiten gaan uitvoeren in verband met de afwezigheid van een van onze collega’s. Zij zal de werkzaamheden van juffrouw Lois deels over gaan nemen in jaargroep 3, omdat juffrouw Lois 
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tot aan de zomervakantie lesgeeft aan groep 5. Dit zal zij gaan doen op dinsdag t/m vrijdagochtend. Op maandag zal juffrouw Tjarda in groep 3 assisteren.   Roken in de nabijheid van school. Wie wil dat niet?  Kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving. Wij gaan ervan uit dat iedereen dat wil. Daarom zijn we in de  school en op de speelplaats al jaren rookvrij. Helaas geldt dat nog niet voor de omgeving. Dit was aanleiding voor de medezeggenschapsraad om met de schoolleiding in gesprek te gaan. Het is namelijk niet prettig als je het schoolplein op wilt lopen, eerst door een walm van rook moet, omdat daar mensen staan te roken. Vandaar dat wij u hierop willen attenderen en we hopen dat u, als u wilt roken daarvoor een andere plek kiest. Bedankt namens alle kinderen en leerkrachten van de BMS.  Gevonden voorwerpen De bak met gevonden voorwerpen begint nu al weer aardig vol te raken. Wij verbazen ons over de hoeveelheid en de kwaliteit van de kledingstukken. Vaak uitstekende jassen, t-shirts en gymschoenen worden blijkbaar niet gemist. Aan het eind van de maand gaan de spullen naar de  kledingbank. Schoolfotograaf De fotograaf komt op dinsdag 18 juni voor de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Broertjes en zusjes die op onze school zitten, worden met uw toestemming –zie strookje in deze nieuwsbrief- op de foto gezet. Geen strookje, geen gezamenlijke foto!  Heeft u een jonger of ouder kind dat niet bij ons op school zit en wilt u hen met broer/zus op de foto laten zetten, dat kan dit ook dit jaar weer! U moet via het Social Schools bericht dat u binnenkort ontvangt een bloktijd invullen.  Deze foto’s zullen gemaakt worden na 15.15u. Mocht de door u aangegeven tijd wijzigen, dan ontvangt u hier bericht over.  Rekeningen overblijf. In week 19 zijn de rekeningen voor de tussenschoolse opvang(overblijf) uitgedeeld. Deze moesten voor 1 juni betaald zijn. Helaas is nog niet alles binnen. Zorgt u ervoor dat deze rekening per ommegaande betaald wordt? Daarmee voorkomt u onnodige extra administratiekosten. Aanmaningen verhoogd met administratiekosten worden eind week 24 verstuurd. Wilt u een betalingsregeling neem dan contact op.   Avondvierdaagse In de week van 17 t/m 21 juni wordt de avondvierdaagse gehouden.  De startpunten zijn:  Maandag 17 juni BMS Dinsdag 18 juni vv SEP Woensdag 19 juni Het Galjoen, Den Hoorn Donderdag 20 juni evt. inhaaldag Laurentiusschool Griegstraat (BMS loopt niet mee) Vrijdag 21 juni speeltuin de Bomenwijk   
Er wordt verzameld om 18.00u bij de vlag van de school. Alleen op de laatste avond gelden andere tijden, maar dat krijgt u nog te horen. Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind. We gaan ervan uit dat u zelf meeloopt, of uw kind toevertrouwt aan een andere door u uitgekozen ouder. De kinderen blijven bij deze ouders lopen. 
Nieuwe speeltoestellen Wat een verrassing maandag toen alle kinderen weer op school kwamen. De nieuwe speeltoestellen waren stiekem in de meivakantie geplaatst! Groep 3 en 4 mochten de 



speeltoestellen openen. De nieuwe klim- en klautermaterialen zijn uitgekozen door de kinderen zelf d.m.v. stemming en het is gefinancierd door de Jantje Beton actie van vorig schooljaar en een bijdrage van stichting OnsKo. Een goede speelomgeving stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn natuurlijk heel blij met deze nieuwe mooie attributen op ons schoolplein.   
 

  Snappet tablets in groep 7 Deze week is groep 7 begonnen aan een proefperiode van Snappet tablets tot aan de zomervakantie. Na de proefperiode zullen wij besluiten of Snappet iets is wat wij van toegevoegde waarde voor ons onderwijs vinden. Hieronder vindt u een korte uitleg wat Snappet inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website https://nl.snappet.org/  Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn. Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.  
Connected learning Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.  Nieuws uit de groepen   
 Kleutergroepen 
We gaan met het laatste anker van start. Dit is het anker: “afsluiten”. Dit anker combineren we met het project Cultuurhelden, dat begin juli van start gaat. 
De afscheidsavond van de kleuters die naar groep 3 gaan, staat gepland in de avond op woensdag 10 juli. De kleuters treden deze avond op voor hun ouders. Zet u hem alvast in de agenda? 
Jaargroep 3 Vrijdagmiddag 14 juni gaat groep 3 op slootjesexcursie. Er zijn 6 ouders nodig om de groepjes te begeleiden. Zie verdere informatie in het weekbericht.  



Jaargroep 6 Op vrijdag 14 juni gaan we met de klas naar de Archeologische werkplaats in Delft. Tijdens de les in de archeologische werkplaats analyseren de leerlingen als echte archeologen authentiek Delfts vondstmateriaal. Ze werken in teams, beschrijven vondsten, meten ze op, tekenen ze en zoeken uit wat hun object nu eigenlijk is.  We gaan er met de bus naar toe en vertrekken om 9.00 uur. We zullen rond 11.00 uur weer op school zijn. Lijkt het u leuk om mee te gaan als begeleider? Laat het dan weten aan de leerkracht.   Jaargroep 7 - 17 juni: buurtbarbecue als afsluiting van het MOVE-project. Tevens oudermiddag.  - 20 juni Slootjessafari - 17-21 juni: laatste stageweek van juf Marissa - 24 juni: fietspraktijkexamen  Jaargroep 8  - 17-21 juni: laatste stageweek van meester Stefano. - Van maandag tm/ vrijdag 21 juni hebben wij de leskist kaas maken in de groep. Wij zullen leren hoe het proces verloopt en uiteindelijk een eigen gemaakte kaas kunnen eten. Hopelijk wordt het geen schimmelkaas! - Op 20 juni staat er een uitje naar het BIC gepland. Hier leren de kinderen wat zij moeten doen in geval van brand in huis en hoe brand kan worden voorkomen. Wij vertrekken om 13:15 met de fiets van school en ik ben op zoek naar twee begeleiders.  Nogmaals onderstaande belangrijke data:  - Dinsdagmiddag 16 juli is de musical voor de opa’s en oma’s. Aanvang 13:30u.  - Woensdagavond 17 juli is de afscheidsavond voor de ouders en genodigden. Aanvang 20:00u.  - De kinderen van groep 8 zijn donderdag 18 juli als enige klas vrij.  De Jonge Academie Wij hebben de afgelopen maanden (oktober-maart) De Jonge Academie gedaan op het Stanislas College Westplantsoen. De Jonge Academie houdt in dat je lessen volgt op een middelbare school, als een extra uitdaging voor kinderen met VWO niveau. Dit wordt gebaseerd op het voorlopige advies dat je in groep 7 hebt gekregen. Wij hebben de blokken Geschiedenis, Klassieke talen, Chinees en Science gevolgd. Eén blok is 4 lessen en we hebben 4 blokken gehad (16 lessen.) Wij vonden De Jonge Academie leuk, omdat de leraren veel over het onderwerp wisten (omdat ze alleen dát vak geven.) Eén les duurt anderhalf uur, zonder het fietsen er naar toe gerekend. Tijdens die 2 uur (met fietsen) mis je natuurlijk wel wat lessen. Deze hoef je niet in te halen, tenzij het een toets of belangrijke les is. Op De Jonge Academie krijg je soms ook huiswerk. Dit is om voor te bereiden voor de middelbare school. We vonden het superleuk om te doen, en we vinden het ook leuk dat dit georganiseerd wordt speciaal voor kinderen in groep 8. Groetjes Siena, Bette en Boris.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Project Cultuurhelden In de eerste twee weken van juli wordt er weer een groep overstijgend project georganiseerd rondom het thema Cultuurhelden. Daarnaast is het een goede gewoonte dat aan het eind van het schooljaar de kinderen van de verschillende groepen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Met muziek, dans en drama wordt dit aan de ouders getoond, Op dit moment zijn de data daarvoor nog niet bekend.   Trefwoord 
Aan de ouders/verzorgers 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 vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Onderscheiden (week 24 t/m 26) Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.  Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).  
 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).  
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Onderscheiden’ (11 t/m 28 juni):  Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.   Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.  In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.  Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.  Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en uitdagend.  Nieuws uit de Ursulaparochie  
 Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk Zondag 2 juni is er weer een kinderwoorddienst in de Sacramentskerk. Die zondag is een speciale zondag in de kerk, het is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze dag wordt wezenzondag genoemd. Zondag 2 juni gaan we het erover hebben waarom dat zo is. Die zondag is alweer de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar, de eerste zondag van juli is het namelijk Ursuladag (een feestdag van de vier kerken samen) en is de Sacramentskerk gesloten en de maand daarna is het zomervakantie.  De laatste zondag van de zomervakantie, zondag 1 september gaan we weer beginnen. We wensen iedereen alvast een fijne zomer!  Miranda, Anna, Marlou en Thea  Informatie over de andere vieringen in de Ursula parochie kunt u vinden op www.rkdelft.nl  



 Actie Geef ze de Vijf Vakantiebank Delft ‘Even weg zonder zorgen!” In Delft leven behoorlijk wat gezinnen op of onder het sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Een uitje of vakantie zit er voor hen niet in, terwijl ze daar vaak echt aan toe zijn: Even afstand nemen, op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, spel en ontspanning met andere kinderen… Dat doet zo goed! Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen organiseert Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten. Al proberen we dat op eenvoudige en creatieve wijze te doen, de vakanties en uitjes kosten wel geld: Wij kunnen niets doen zonder bijdragen en giften. In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en vakantieplannen maken, vraagt Vakantiebank Delft daarom aandacht voor Actie ‘Geef ze de Vijf’: Geef vijf euro van uw vakantiegeld, om deze kinderen ook een mooie vakantie-ervaring te bieden: Al is ’t maar een dagje weg zonder zorgen! Een ‘high five’ namens heel veel kinderen in Delft. www.vakantiebankdelft.nl Rekeningnummer NL67 ABNA 06203891 41 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft o.v.v. Vakantiebank ‘Geef ze de Vijf’  Overige Nieuwsberichten          
 Bron: AD 7 juni 2019: Spelen kinderen wel genoeg buiten? Zitten ze niet te lang aan een schermpje gekluisterd? Maar ja, te weinig tijd om te gamen is ook zielig. Nu kan het immers nog, op de middelbare school wordt dat weer anders. Moeder Bianca van Roshum voert steeds een innerlijke strijd over de opvoeding van haar twee kinderen. Vooral zoon Liam (11) zit dolgraag achter een scherm om online te gamen. Hoe erg is dat? Moet ze het niet gewoon loslaten?  

Ik ging echt veel te lang gamen. Maar als je bezig bent, heb je niet door hoe lang je zit te 
gamen 
Van een ouder:  Ik zag op de site van mijn werk dat zij een Webinar aanbieden over omgang met gamen...  Ze omschrijven het zelf zo: ‘Op 19 juni vertellen we ouders meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. Zij komen te weten of en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe daarmee om te gaan.’  Wij denken dat het wellicht nuttig kan zijn voor ouders en misschien zelfs voor leerkrachten: https://www.brijder.nl/hoe-wij-helpen/cursus-training/-/in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen-en-sociale-media#events-container  Inschrijven is noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfotograaf 18 juni  
Dit strookje alleen gebruiken als de kinderen op onze school zitten en ook gezamenlijk op de foto mogen. Meegeven aan het oudste kind dat op school zit. 
Naam oudste kind: ………………………………………………………..  Groep:……….. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….……………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
 Voor de foto’s samen met de kinderen die niet op onze school zitten, het Social Schools bericht afwachten en dan daar de tijd reserveren. 
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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand juni.  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juli 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  

 Terugblik vorige maand  Wat een geweldige middag was het: woensdag 29 mei. Mooi weer en een geweldige sfeer en een mooie opbrengst die ik nog niet mag weten. Wel lekker fris zo zonder baard, alhoewel hij alweer begint te groeien. In de afgelopen week is een begin gemaakt met de eind-cito toetsen. Die moeten ons een beeld geven van de groei in de ontwikkeling van de kinderen individueel en de groep als geheel. Ook het resultaat van de eindtoets van jaargroep 8 is binnen. We scoren boven het landelijk gemiddelde en boven de bandbreedte die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Binnenkort vliegen de jongens en meisjes van jaargroep 8 uit naar het voortgezet onderwijs. We nemen uitgebreid afscheid van hen en wensen hen veel succes toe op hun nieuwe school.  

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) 
17 t/m 21 juni Avondvierdaagse 
18 juni Schoolfotograaf 
26 juni Laatste peuterochtend van het schooljaar van 10.00-11.00. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 
17 juli Afscheid jaargroep 8 voor ouders en genodigden. 
18 juli Oud Papier Actie. De container staat van 8.00-14.30u voor de school. 
18 juli Begin zomervakantie om 15.15u 
20 juli Studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
2 september Aanvang nieuwe schooljaar 



Op 22 mei hebben de kinderen genoten van de sportdag. Bij de kleuters was er hulp van leerlingen uit de brugklas van het VMBO. Daarnaast hebben we veel hulp gehad van de stagiairs van Delft voor Elkaar en natuurlijk van heel veel ouders.  Alle mensen die in de afgelopen maand hebben geholpen, worden heel hartelijk bedankt.   Vooruitblik komende maand In de komende weken gaan we dit voor mij bijzondere schooljaar afronden. Er zijn nog wat excursies en uitstapjes en natuurlijk komen ook de oudermiddagen er weer aan. Daarnaast een groot cultuurhelden project dat samenhangt met mijn naderend afscheid. Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan om de voortgang te bespreken. Dit aan de hand van het rapport dat de kinderen op 28 juni meekrijgen en de grafiekjes van de eindcito toetsen. Er staat dus nog veel te gebeuren in de komende weken.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur) Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Voorlopige groepsindeling schooljaar 2018-2020  Directie: Juffrouw Dionne v.d. Helm-Wilmer  Managementteam:  Onderwijsondersteunend:  Ondersteunend     Personeel     personeel Juffrouw Suzanne  Juffrouw Ingrid    Astrid v.d. Loos Juffrouw Magda  Juffrouw Tjarda    Erlyn Boot Juffrouw Marieke  Juffrouw Priya     Michel Kuppens     Juffrouw Anja     Juffrouw Sandra Groepsleerkrachten Jaargroep KA:  Juffrouw Isabelle( wo-do-vr)  Over de maandag en dinsdag kan ik nu nog geen mededelingen doen.  Jaargroep KB: Juffrouw Bianca(ma-di onder voorbehoud) en juffrouw Jasmin(wo-do-vr.) Jaargroep KC:  Juffrouw Femke(ma-di-vr) en juffrouw Maaike(wo-do-vr) Jaargroep 3:  Juffrouw Sipkje ma t/m vr) en juffrouw Suzan(ma-di-wo) Jaargroep 4:  Juffrouw Jeanne( di t/m vr) en juffrouw Laura de Zeeuw(ma-d-do-vr) Jaargroep 5:  Juffrouw Lois Jaargroep 6a:  Juffrouw Marise Jaargroep 6b:  Juffrouw Petra(ma-di-wo) en juffrouw Lara(wo-do-vr) Jaargroep 7:  Juffrouw Patricia(ma-do-vr) en meester Ronald (ma-di-wo) Jaargroep 8:  Juffrouw Laura Goris(ma-di) en juffrouw Linda(di t/m vr)  Bewegingsonderwijs: Juffrouw Anoeska(ma-di)en juffrouw Laura(vr. mi)  In dit overzicht mist u juffrouw Judith. Zij zal per 1-8-2019 op een andere school van de Laurentius Stichting gaan werken. Wij wensen haar daar veel werkplezier toe.  Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      Verder heten wij ook een aantal nieuwe collega’s welkom Erlyn Boot-van Gentevoort, Michel Kuppens en Vandana Autar. De eerste twee personen zullen ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op onze school in de functie van conciërge. Zij zijn aangesteld middels de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de werkdrukvermindering in het onderwijs.   Mevrouw Autar is onderwijsassistent en zal onderwijsondersteunende activiteiten gaan uitvoeren in verband met de afwezigheid van een van onze collega’s. Zij zal de werkzaamheden van juffrouw Lois deels over gaan nemen in jaargroep 3, omdat juffrouw Lois 
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tot aan de zomervakantie lesgeeft aan groep 5. Dit zal zij gaan doen op dinsdag t/m vrijdagochtend. Op maandag zal juffrouw Tjarda in groep 3 assisteren.   Roken in de nabijheid van school. Wie wil dat niet?  Kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving. Wij gaan ervan uit dat iedereen dat wil. Daarom zijn we in de  school en op de speelplaats al jaren rookvrij. Helaas geldt dat nog niet voor de omgeving. Dit was aanleiding voor de medezeggenschapsraad om met de schoolleiding in gesprek te gaan. Het is namelijk niet prettig als je het schoolplein op wilt lopen, eerst door een walm van rook moet, omdat daar mensen staan te roken. Vandaar dat wij u hierop willen attenderen en we hopen dat u, als u wilt roken daarvoor een andere plek kiest. Bedankt namens alle kinderen en leerkrachten van de BMS.  Gevonden voorwerpen De bak met gevonden voorwerpen begint nu al weer aardig vol te raken. Wij verbazen ons over de hoeveelheid en de kwaliteit van de kledingstukken. Vaak uitstekende jassen, t-shirts en gymschoenen worden blijkbaar niet gemist. Aan het eind van de maand gaan de spullen naar de  kledingbank. Schoolfotograaf De fotograaf komt op dinsdag 18 juni voor de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Broertjes en zusjes die op onze school zitten, worden met uw toestemming –zie strookje in deze nieuwsbrief- op de foto gezet. Geen strookje, geen gezamenlijke foto!  Heeft u een jonger of ouder kind dat niet bij ons op school zit en wilt u hen met broer/zus op de foto laten zetten, dat kan dit ook dit jaar weer! U moet via het Social Schools bericht dat u binnenkort ontvangt een bloktijd invullen.  Deze foto’s zullen gemaakt worden na 15.15u. Mocht de door u aangegeven tijd wijzigen, dan ontvangt u hier bericht over.  Rekeningen overblijf. In week 19 zijn de rekeningen voor de tussenschoolse opvang(overblijf) uitgedeeld. Deze moesten voor 1 juni betaald zijn. Helaas is nog niet alles binnen. Zorgt u ervoor dat deze rekening per ommegaande betaald wordt? Daarmee voorkomt u onnodige extra administratiekosten. Aanmaningen verhoogd met administratiekosten worden eind week 24 verstuurd. Wilt u een betalingsregeling neem dan contact op.   Avondvierdaagse In de week van 17 t/m 21 juni wordt de avondvierdaagse gehouden.  De startpunten zijn:  Maandag 17 juni BMS Dinsdag 18 juni vv SEP Woensdag 19 juni Het Galjoen, Den Hoorn Donderdag 20 juni evt. inhaaldag Laurentiusschool Griegstraat (BMS loopt niet mee) Vrijdag 21 juni speeltuin de Bomenwijk   
Er wordt verzameld om 18.00u bij de vlag van de school. Alleen op de laatste avond gelden andere tijden, maar dat krijgt u nog te horen. Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind. We gaan ervan uit dat u zelf meeloopt, of uw kind toevertrouwt aan een andere door u uitgekozen ouder. De kinderen blijven bij deze ouders lopen. 
Nieuwe speeltoestellen Wat een verrassing maandag toen alle kinderen weer op school kwamen. De nieuwe speeltoestellen waren stiekem in de meivakantie geplaatst! Groep 3 en 4 mochten de 



speeltoestellen openen. De nieuwe klim- en klautermaterialen zijn uitgekozen door de kinderen zelf d.m.v. stemming en het is gefinancierd door de Jantje Beton actie van vorig schooljaar en een bijdrage van stichting OnsKo. Een goede speelomgeving stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn natuurlijk heel blij met deze nieuwe mooie attributen op ons schoolplein.   
 

  Snappet tablets in groep 7 Deze week is groep 7 begonnen aan een proefperiode van Snappet tablets tot aan de zomervakantie. Na de proefperiode zullen wij besluiten of Snappet iets is wat wij van toegevoegde waarde voor ons onderwijs vinden. Hieronder vindt u een korte uitleg wat Snappet inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website https://nl.snappet.org/  Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn. Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.  
Connected learning Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.  Nieuws uit de groepen   
 Kleutergroepen 
We gaan met het laatste anker van start. Dit is het anker: “afsluiten”. Dit anker combineren we met het project Cultuurhelden, dat begin juli van start gaat. 
De afscheidsavond van de kleuters die naar groep 3 gaan, staat gepland in de avond op woensdag 10 juli. De kleuters treden deze avond op voor hun ouders. Zet u hem alvast in de agenda? 
Jaargroep 3 Vrijdagmiddag 14 juni gaat groep 3 op slootjesexcursie. Er zijn 6 ouders nodig om de groepjes te begeleiden. Zie verdere informatie in het weekbericht.  



Jaargroep 6 Op vrijdag 14 juni gaan we met de klas naar de Archeologische werkplaats in Delft. Tijdens de les in de archeologische werkplaats analyseren de leerlingen als echte archeologen authentiek Delfts vondstmateriaal. Ze werken in teams, beschrijven vondsten, meten ze op, tekenen ze en zoeken uit wat hun object nu eigenlijk is.  We gaan er met de bus naar toe en vertrekken om 9.00 uur. We zullen rond 11.00 uur weer op school zijn. Lijkt het u leuk om mee te gaan als begeleider? Laat het dan weten aan de leerkracht.   Jaargroep 7 - 17 juni: buurtbarbecue als afsluiting van het MOVE-project. Tevens oudermiddag.  - 20 juni Slootjessafari - 17-21 juni: laatste stageweek van juf Marissa - 24 juni: fietspraktijkexamen  Jaargroep 8  - 17-21 juni: laatste stageweek van meester Stefano. - Van maandag tm/ vrijdag 21 juni hebben wij de leskist kaas maken in de groep. Wij zullen leren hoe het proces verloopt en uiteindelijk een eigen gemaakte kaas kunnen eten. Hopelijk wordt het geen schimmelkaas! - Op 20 juni staat er een uitje naar het BIC gepland. Hier leren de kinderen wat zij moeten doen in geval van brand in huis en hoe brand kan worden voorkomen. Wij vertrekken om 13:15 met de fiets van school en ik ben op zoek naar twee begeleiders.  Nogmaals onderstaande belangrijke data:  - Dinsdagmiddag 16 juli is de musical voor de opa’s en oma’s. Aanvang 13:30u.  - Woensdagavond 17 juli is de afscheidsavond voor de ouders en genodigden. Aanvang 20:00u.  - De kinderen van groep 8 zijn donderdag 18 juli als enige klas vrij.  De Jonge Academie Wij hebben de afgelopen maanden (oktober-maart) De Jonge Academie gedaan op het Stanislas College Westplantsoen. De Jonge Academie houdt in dat je lessen volgt op een middelbare school, als een extra uitdaging voor kinderen met VWO niveau. Dit wordt gebaseerd op het voorlopige advies dat je in groep 7 hebt gekregen. Wij hebben de blokken Geschiedenis, Klassieke talen, Chinees en Science gevolgd. Eén blok is 4 lessen en we hebben 4 blokken gehad (16 lessen.) Wij vonden De Jonge Academie leuk, omdat de leraren veel over het onderwerp wisten (omdat ze alleen dát vak geven.) Eén les duurt anderhalf uur, zonder het fietsen er naar toe gerekend. Tijdens die 2 uur (met fietsen) mis je natuurlijk wel wat lessen. Deze hoef je niet in te halen, tenzij het een toets of belangrijke les is. Op De Jonge Academie krijg je soms ook huiswerk. Dit is om voor te bereiden voor de middelbare school. We vonden het superleuk om te doen, en we vinden het ook leuk dat dit georganiseerd wordt speciaal voor kinderen in groep 8. Groetjes Siena, Bette en Boris.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Project Cultuurhelden In de eerste twee weken van juli wordt er weer een groep overstijgend project georganiseerd rondom het thema Cultuurhelden. Daarnaast is het een goede gewoonte dat aan het eind van het schooljaar de kinderen van de verschillende groepen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Met muziek, dans en drama wordt dit aan de ouders getoond, Op dit moment zijn de data daarvoor nog niet bekend.   Trefwoord 
Aan de ouders/verzorgers 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 vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Onderscheiden (week 24 t/m 26) Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.  Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).  
 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).  
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Onderscheiden’ (11 t/m 28 juni):  Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.   Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.  In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.  Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.  Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en uitdagend.  Nieuws uit de Ursulaparochie  
 Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk Zondag 2 juni is er weer een kinderwoorddienst in de Sacramentskerk. Die zondag is een speciale zondag in de kerk, het is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze dag wordt wezenzondag genoemd. Zondag 2 juni gaan we het erover hebben waarom dat zo is. Die zondag is alweer de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar, de eerste zondag van juli is het namelijk Ursuladag (een feestdag van de vier kerken samen) en is de Sacramentskerk gesloten en de maand daarna is het zomervakantie.  De laatste zondag van de zomervakantie, zondag 1 september gaan we weer beginnen. We wensen iedereen alvast een fijne zomer!  Miranda, Anna, Marlou en Thea  Informatie over de andere vieringen in de Ursula parochie kunt u vinden op www.rkdelft.nl  



 Actie Geef ze de Vijf Vakantiebank Delft ‘Even weg zonder zorgen!” In Delft leven behoorlijk wat gezinnen op of onder het sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Een uitje of vakantie zit er voor hen niet in, terwijl ze daar vaak echt aan toe zijn: Even afstand nemen, op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, spel en ontspanning met andere kinderen… Dat doet zo goed! Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen organiseert Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten. Al proberen we dat op eenvoudige en creatieve wijze te doen, de vakanties en uitjes kosten wel geld: Wij kunnen niets doen zonder bijdragen en giften. In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en vakantieplannen maken, vraagt Vakantiebank Delft daarom aandacht voor Actie ‘Geef ze de Vijf’: Geef vijf euro van uw vakantiegeld, om deze kinderen ook een mooie vakantie-ervaring te bieden: Al is ’t maar een dagje weg zonder zorgen! Een ‘high five’ namens heel veel kinderen in Delft. www.vakantiebankdelft.nl Rekeningnummer NL67 ABNA 06203891 41 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft o.v.v. Vakantiebank ‘Geef ze de Vijf’  Overige Nieuwsberichten          
 Bron: AD 7 juni 2019: Spelen kinderen wel genoeg buiten? Zitten ze niet te lang aan een schermpje gekluisterd? Maar ja, te weinig tijd om te gamen is ook zielig. Nu kan het immers nog, op de middelbare school wordt dat weer anders. Moeder Bianca van Roshum voert steeds een innerlijke strijd over de opvoeding van haar twee kinderen. Vooral zoon Liam (11) zit dolgraag achter een scherm om online te gamen. Hoe erg is dat? Moet ze het niet gewoon loslaten?  

Ik ging echt veel te lang gamen. Maar als je bezig bent, heb je niet door hoe lang je zit te 
gamen 
Van een ouder:  Ik zag op de site van mijn werk dat zij een Webinar aanbieden over omgang met gamen...  Ze omschrijven het zelf zo: ‘Op 19 juni vertellen we ouders meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. Zij komen te weten of en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe daarmee om te gaan.’  Wij denken dat het wellicht nuttig kan zijn voor ouders en misschien zelfs voor leerkrachten: https://www.brijder.nl/hoe-wij-helpen/cursus-training/-/in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen-en-sociale-media#events-container  Inschrijven is noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfotograaf 18 juni  
Dit strookje alleen gebruiken als de kinderen op onze school zitten en ook gezamenlijk op de foto mogen. Meegeven aan het oudste kind dat op school zit. 
Naam oudste kind: ………………………………………………………..  Groep:……….. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….……………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
 Voor de foto’s samen met de kinderen die niet op onze school zitten, het Social Schools bericht afwachten en dan daar de tijd reserveren. 
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Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand juni.  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juli 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  

 Terugblik vorige maand  Wat een geweldige middag was het: woensdag 29 mei. Mooi weer en een geweldige sfeer en een mooie opbrengst die ik nog niet mag weten. Wel lekker fris zo zonder baard, alhoewel hij alweer begint te groeien. In de afgelopen week is een begin gemaakt met de eind-cito toetsen. Die moeten ons een beeld geven van de groei in de ontwikkeling van de kinderen individueel en de groep als geheel. Ook het resultaat van de eindtoets van jaargroep 8 is binnen. We scoren boven het landelijk gemiddelde en boven de bandbreedte die de inspectie voor onze school heeft vastgesteld. Binnenkort vliegen de jongens en meisjes van jaargroep 8 uit naar het voortgezet onderwijs. We nemen uitgebreid afscheid van hen en wensen hen veel succes toe op hun nieuwe school.  

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) 
17 t/m 21 juni Avondvierdaagse 
18 juni Schoolfotograaf 
26 juni Laatste peuterochtend van het schooljaar van 10.00-11.00. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 
17 juli Afscheid jaargroep 8 voor ouders en genodigden. 
18 juli Oud Papier Actie. De container staat van 8.00-14.30u voor de school. 
18 juli Begin zomervakantie om 15.15u 
20 juli Studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. 
2 september Aanvang nieuwe schooljaar 



Op 22 mei hebben de kinderen genoten van de sportdag. Bij de kleuters was er hulp van leerlingen uit de brugklas van het VMBO. Daarnaast hebben we veel hulp gehad van de stagiairs van Delft voor Elkaar en natuurlijk van heel veel ouders.  Alle mensen die in de afgelopen maand hebben geholpen, worden heel hartelijk bedankt.   Vooruitblik komende maand In de komende weken gaan we dit voor mij bijzondere schooljaar afronden. Er zijn nog wat excursies en uitstapjes en natuurlijk komen ook de oudermiddagen er weer aan. Daarnaast een groot cultuurhelden project dat samenhangt met mijn naderend afscheid. Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan om de voortgang te bespreken. Dit aan de hand van het rapport dat de kinderen op 28 juni meekrijgen en de grafiekjes van de eindcito toetsen. Er staat dus nog veel te gebeuren in de komende weken.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur) Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Voorlopige groepsindeling schooljaar 2018-2020  Directie: Juffrouw Dionne v.d. Helm-Wilmer  Managementteam:  Onderwijsondersteunend:  Ondersteunend     Personeel     personeel Juffrouw Suzanne  Juffrouw Ingrid    Astrid v.d. Loos Juffrouw Magda  Juffrouw Tjarda    Erlyn Boot Juffrouw Marieke  Juffrouw Priya     Michel Kuppens     Juffrouw Anja     Juffrouw Sandra Groepsleerkrachten Jaargroep KA:  Juffrouw Isabelle( wo-do-vr)  Over de maandag en dinsdag kan ik nu nog geen mededelingen doen.  Jaargroep KB: Juffrouw Bianca(ma-di onder voorbehoud) en juffrouw Jasmin(wo-do-vr.) Jaargroep KC:  Juffrouw Femke(ma-di-vr) en juffrouw Maaike(wo-do-vr) Jaargroep 3:  Juffrouw Sipkje ma t/m vr) en juffrouw Suzan(ma-di-wo) Jaargroep 4:  Juffrouw Jeanne( di t/m vr) en juffrouw Laura de Zeeuw(ma-d-do-vr) Jaargroep 5:  Juffrouw Lois Jaargroep 6a:  Juffrouw Marise Jaargroep 6b:  Juffrouw Petra(ma-di-wo) en juffrouw Lara(wo-do-vr) Jaargroep 7:  Juffrouw Patricia(ma-do-vr) en meester Ronald (ma-di-wo) Jaargroep 8:  Juffrouw Laura Goris(ma-di) en juffrouw Linda(di t/m vr)  Bewegingsonderwijs: Juffrouw Anoeska(ma-di)en juffrouw Laura(vr. mi)  In dit overzicht mist u juffrouw Judith. Zij zal per 1-8-2019 op een andere school van de Laurentius Stichting gaan werken. Wij wensen haar daar veel werkplezier toe.  Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      Verder heten wij ook een aantal nieuwe collega’s welkom Erlyn Boot-van Gentevoort, Michel Kuppens en Vandana Autar. De eerste twee personen zullen ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten op onze school in de functie van conciërge. Zij zijn aangesteld middels de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de werkdrukvermindering in het onderwijs.   Mevrouw Autar is onderwijsassistent en zal onderwijsondersteunende activiteiten gaan uitvoeren in verband met de afwezigheid van een van onze collega’s. Zij zal de werkzaamheden van juffrouw Lois deels over gaan nemen in jaargroep 3, omdat juffrouw Lois 

Lieke van Doeveren KA Haley Boon KB 



tot aan de zomervakantie lesgeeft aan groep 5. Dit zal zij gaan doen op dinsdag t/m vrijdagochtend. Op maandag zal juffrouw Tjarda in groep 3 assisteren.   Roken in de nabijheid van school. Wie wil dat niet?  Kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving. Wij gaan ervan uit dat iedereen dat wil. Daarom zijn we in de  school en op de speelplaats al jaren rookvrij. Helaas geldt dat nog niet voor de omgeving. Dit was aanleiding voor de medezeggenschapsraad om met de schoolleiding in gesprek te gaan. Het is namelijk niet prettig als je het schoolplein op wilt lopen, eerst door een walm van rook moet, omdat daar mensen staan te roken. Vandaar dat wij u hierop willen attenderen en we hopen dat u, als u wilt roken daarvoor een andere plek kiest. Bedankt namens alle kinderen en leerkrachten van de BMS.  Gevonden voorwerpen De bak met gevonden voorwerpen begint nu al weer aardig vol te raken. Wij verbazen ons over de hoeveelheid en de kwaliteit van de kledingstukken. Vaak uitstekende jassen, t-shirts en gymschoenen worden blijkbaar niet gemist. Aan het eind van de maand gaan de spullen naar de  kledingbank. Schoolfotograaf De fotograaf komt op dinsdag 18 juni voor de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8. Broertjes en zusjes die op onze school zitten, worden met uw toestemming –zie strookje in deze nieuwsbrief- op de foto gezet. Geen strookje, geen gezamenlijke foto!  Heeft u een jonger of ouder kind dat niet bij ons op school zit en wilt u hen met broer/zus op de foto laten zetten, dat kan dit ook dit jaar weer! U moet via het Social Schools bericht dat u binnenkort ontvangt een bloktijd invullen.  Deze foto’s zullen gemaakt worden na 15.15u. Mocht de door u aangegeven tijd wijzigen, dan ontvangt u hier bericht over.  Rekeningen overblijf. In week 19 zijn de rekeningen voor de tussenschoolse opvang(overblijf) uitgedeeld. Deze moesten voor 1 juni betaald zijn. Helaas is nog niet alles binnen. Zorgt u ervoor dat deze rekening per ommegaande betaald wordt? Daarmee voorkomt u onnodige extra administratiekosten. Aanmaningen verhoogd met administratiekosten worden eind week 24 verstuurd. Wilt u een betalingsregeling neem dan contact op.   Avondvierdaagse In de week van 17 t/m 21 juni wordt de avondvierdaagse gehouden.  De startpunten zijn:  Maandag 17 juni BMS Dinsdag 18 juni vv SEP Woensdag 19 juni Het Galjoen, Den Hoorn Donderdag 20 juni evt. inhaaldag Laurentiusschool Griegstraat (BMS loopt niet mee) Vrijdag 21 juni speeltuin de Bomenwijk   
Er wordt verzameld om 18.00u bij de vlag van de school. Alleen op de laatste avond gelden andere tijden, maar dat krijgt u nog te horen. Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind. We gaan ervan uit dat u zelf meeloopt, of uw kind toevertrouwt aan een andere door u uitgekozen ouder. De kinderen blijven bij deze ouders lopen. 
Nieuwe speeltoestellen Wat een verrassing maandag toen alle kinderen weer op school kwamen. De nieuwe speeltoestellen waren stiekem in de meivakantie geplaatst! Groep 3 en 4 mochten de 



speeltoestellen openen. De nieuwe klim- en klautermaterialen zijn uitgekozen door de kinderen zelf d.m.v. stemming en het is gefinancierd door de Jantje Beton actie van vorig schooljaar en een bijdrage van stichting OnsKo. Een goede speelomgeving stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn natuurlijk heel blij met deze nieuwe mooie attributen op ons schoolplein.   
 

  Snappet tablets in groep 7 Deze week is groep 7 begonnen aan een proefperiode van Snappet tablets tot aan de zomervakantie. Na de proefperiode zullen wij besluiten of Snappet iets is wat wij van toegevoegde waarde voor ons onderwijs vinden. Hieronder vindt u een korte uitleg wat Snappet inhoudt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website https://nl.snappet.org/  Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn. Naast het basisonderwijs biedt Snappet haar platform ook aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo) voor het vak wiskunde.  
Connected learning Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.  Nieuws uit de groepen   
 Kleutergroepen 
We gaan met het laatste anker van start. Dit is het anker: “afsluiten”. Dit anker combineren we met het project Cultuurhelden, dat begin juli van start gaat. 
De afscheidsavond van de kleuters die naar groep 3 gaan, staat gepland in de avond op woensdag 10 juli. De kleuters treden deze avond op voor hun ouders. Zet u hem alvast in de agenda? 
Jaargroep 3 Vrijdagmiddag 14 juni gaat groep 3 op slootjesexcursie. Er zijn 6 ouders nodig om de groepjes te begeleiden. Zie verdere informatie in het weekbericht.  



Jaargroep 6 Op vrijdag 14 juni gaan we met de klas naar de Archeologische werkplaats in Delft. Tijdens de les in de archeologische werkplaats analyseren de leerlingen als echte archeologen authentiek Delfts vondstmateriaal. Ze werken in teams, beschrijven vondsten, meten ze op, tekenen ze en zoeken uit wat hun object nu eigenlijk is.  We gaan er met de bus naar toe en vertrekken om 9.00 uur. We zullen rond 11.00 uur weer op school zijn. Lijkt het u leuk om mee te gaan als begeleider? Laat het dan weten aan de leerkracht.   Jaargroep 7 - 17 juni: buurtbarbecue als afsluiting van het MOVE-project. Tevens oudermiddag.  - 20 juni Slootjessafari - 17-21 juni: laatste stageweek van juf Marissa - 24 juni: fietspraktijkexamen  Jaargroep 8  - 17-21 juni: laatste stageweek van meester Stefano. - Van maandag tm/ vrijdag 21 juni hebben wij de leskist kaas maken in de groep. Wij zullen leren hoe het proces verloopt en uiteindelijk een eigen gemaakte kaas kunnen eten. Hopelijk wordt het geen schimmelkaas! - Op 20 juni staat er een uitje naar het BIC gepland. Hier leren de kinderen wat zij moeten doen in geval van brand in huis en hoe brand kan worden voorkomen. Wij vertrekken om 13:15 met de fiets van school en ik ben op zoek naar twee begeleiders.  Nogmaals onderstaande belangrijke data:  - Dinsdagmiddag 16 juli is de musical voor de opa’s en oma’s. Aanvang 13:30u.  - Woensdagavond 17 juli is de afscheidsavond voor de ouders en genodigden. Aanvang 20:00u.  - De kinderen van groep 8 zijn donderdag 18 juli als enige klas vrij.  De Jonge Academie Wij hebben de afgelopen maanden (oktober-maart) De Jonge Academie gedaan op het Stanislas College Westplantsoen. De Jonge Academie houdt in dat je lessen volgt op een middelbare school, als een extra uitdaging voor kinderen met VWO niveau. Dit wordt gebaseerd op het voorlopige advies dat je in groep 7 hebt gekregen. Wij hebben de blokken Geschiedenis, Klassieke talen, Chinees en Science gevolgd. Eén blok is 4 lessen en we hebben 4 blokken gehad (16 lessen.) Wij vonden De Jonge Academie leuk, omdat de leraren veel over het onderwerp wisten (omdat ze alleen dát vak geven.) Eén les duurt anderhalf uur, zonder het fietsen er naar toe gerekend. Tijdens die 2 uur (met fietsen) mis je natuurlijk wel wat lessen. Deze hoef je niet in te halen, tenzij het een toets of belangrijke les is. Op De Jonge Academie krijg je soms ook huiswerk. Dit is om voor te bereiden voor de middelbare school. We vonden het superleuk om te doen, en we vinden het ook leuk dat dit georganiseerd wordt speciaal voor kinderen in groep 8. Groetjes Siena, Bette en Boris.  Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Project Cultuurhelden In de eerste twee weken van juli wordt er weer een groep overstijgend project georganiseerd rondom het thema Cultuurhelden. Daarnaast is het een goede gewoonte dat aan het eind van het schooljaar de kinderen van de verschillende groepen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Met muziek, dans en drama wordt dit aan de ouders getoond, Op dit moment zijn de data daarvoor nog niet bekend.   Trefwoord 
Aan de ouders/verzorgers 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 vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Onderscheiden (week 24 t/m 26) Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.  Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).  
 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).  
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Onderscheiden’ (11 t/m 28 juni):  Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.   Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.  In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.  Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.  Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en uitdagend.  Nieuws uit de Ursulaparochie  
 Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk Zondag 2 juni is er weer een kinderwoorddienst in de Sacramentskerk. Die zondag is een speciale zondag in de kerk, het is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Deze dag wordt wezenzondag genoemd. Zondag 2 juni gaan we het erover hebben waarom dat zo is. Die zondag is alweer de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar, de eerste zondag van juli is het namelijk Ursuladag (een feestdag van de vier kerken samen) en is de Sacramentskerk gesloten en de maand daarna is het zomervakantie.  De laatste zondag van de zomervakantie, zondag 1 september gaan we weer beginnen. We wensen iedereen alvast een fijne zomer!  Miranda, Anna, Marlou en Thea  Informatie over de andere vieringen in de Ursula parochie kunt u vinden op www.rkdelft.nl  



 Actie Geef ze de Vijf Vakantiebank Delft ‘Even weg zonder zorgen!” In Delft leven behoorlijk wat gezinnen op of onder het sociaal minimum inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Een uitje of vakantie zit er voor hen niet in, terwijl ze daar vaak echt aan toe zijn: Even afstand nemen, op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, spel en ontspanning met andere kinderen… Dat doet zo goed! Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen organiseert Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten. Al proberen we dat op eenvoudige en creatieve wijze te doen, de vakanties en uitjes kosten wel geld: Wij kunnen niets doen zonder bijdragen en giften. In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en vakantieplannen maken, vraagt Vakantiebank Delft daarom aandacht voor Actie ‘Geef ze de Vijf’: Geef vijf euro van uw vakantiegeld, om deze kinderen ook een mooie vakantie-ervaring te bieden: Al is ’t maar een dagje weg zonder zorgen! Een ‘high five’ namens heel veel kinderen in Delft. www.vakantiebankdelft.nl Rekeningnummer NL67 ABNA 06203891 41 t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft o.v.v. Vakantiebank ‘Geef ze de Vijf’  Overige Nieuwsberichten          
 Bron: AD 7 juni 2019: Spelen kinderen wel genoeg buiten? Zitten ze niet te lang aan een schermpje gekluisterd? Maar ja, te weinig tijd om te gamen is ook zielig. Nu kan het immers nog, op de middelbare school wordt dat weer anders. Moeder Bianca van Roshum voert steeds een innerlijke strijd over de opvoeding van haar twee kinderen. Vooral zoon Liam (11) zit dolgraag achter een scherm om online te gamen. Hoe erg is dat? Moet ze het niet gewoon loslaten?  

Ik ging echt veel te lang gamen. Maar als je bezig bent, heb je niet door hoe lang je zit te 
gamen 
Van een ouder:  Ik zag op de site van mijn werk dat zij een Webinar aanbieden over omgang met gamen...  Ze omschrijven het zelf zo: ‘Op 19 juni vertellen we ouders meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. Zij komen te weten of en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe daarmee om te gaan.’  Wij denken dat het wellicht nuttig kan zijn voor ouders en misschien zelfs voor leerkrachten: https://www.brijder.nl/hoe-wij-helpen/cursus-training/-/in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen-en-sociale-media#events-container  Inschrijven is noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfotograaf 18 juni  
Dit strookje alleen gebruiken als de kinderen op onze school zitten en ook gezamenlijk op de foto mogen. Meegeven aan het oudste kind dat op school zit. 
Naam oudste kind: ………………………………………………………..  Groep:……….. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….……………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
Broer(tje)/zus(je) naam: …………….………………………………… Groep: ………. 
 Voor de foto’s samen met de kinderen die niet op onze school zitten, het Social Schools bericht afwachten en dan daar de tijd reserveren. 


