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Beste ouders,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand april. Deze is ook terug te vinden op onze website www.bernadettemariaschool.nl   In deze nieuwsbrief:   

- Koningsdag 2019 - Sportdag 22 mei 2019 - Personele ontwikkelingen - Delft Moves - Vakantierooster schooljaar 2019-2020 - EHBO voor kinderen - Actie Voedselbank - De schoolfotograaf - Verschillende belangrijke data om te onthouden  De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 mei 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data om te onthouden 
Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) Voor  … 
3, 10 en 17 april 4 tegen 4 voetbaltoernooi bij S.E.P. Meer informatie is verspreid via Social Schools.  
12 april Viering Koningsdag. We gaan met zijn allen op schoolreis.  
19  april t/m 5 mei Meivakantie.  
8 mei Ouderavond EHBO voor kinderen. Aanvang: 19.30u Einde: 21.30u   
9 mei Medezeggenschapsraad vergadering. De agenda en de notulen van de vorige vergadering vindt u op onze website. 

 

22 mei Sportdag.   
18 juni Schoolfotograaf.  
17 t/m 21 juni Avondvierdaagse.  



Terugblik vorige maand  Afgelopen woensdag was de eerste dag van het 4x4 toernooi bij vv SEP. Ons eerste jongens team behaalde daar een keurige 1e plaats. Van harte gefeliciteerd. In de afgelopen weken zijn er diverse activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur geweest. Dit waren weer leerzame en leuke momenten voor de kinderen.   Vooruitblik komende maand Op 12 april vieren we Koningsdag. We gaan met de hele school op schoolreisje. De groepen 1 t/m 3 naar Avifauna, Groep 4 t/m 6 naar het Archeon en de hoogste groepen naar Walibi.  Via een aparte brief hebt u meer kunnen lezen. Op donderdag 18 april vieren we Pasen. ’s Morgens met een viering op het Vlinderplein en aansluitend eten we matses. ’s Middags met een paascircuit voor de kleutergroepen en een creatieve middag voor de andere groepen.  Op Goede vrijdag doen we mee met het hockeytoernooi.  Daarnaast zijn we op sportief terrein actief bij het 4x4 toernooi van SEP. We willen alvast alle ouders bedanken die ons hebben geholpen.   Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur)  Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Personele Zaken Het college van Bestuur heeft in de afgelopen maand ons formatieplan goedgekeurd. In dit plan staat de personele bezetting voor het komend schooljaar beschreven en de ontwikkelingen die er op dat terrein zijn. Daarmee is nu duidelijk dat we ook volgend schooljaar 10 groepen kunnen formeren met de daarbij behorende personeelsbezetting. De 10e groep zal een tweede 6e jaargroep zijn. In de komende weken zullen we ons buigen over de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen. In de volgende nieuwsbrief komen we daar mogelijk op terug.  Voor die tijd zijn er echter ook nog veranderingen te melden in de personele bezetting. Na de meivakantie zal juffrouw Isabelle v.d. Helm op parttime basis terugkomen in groep Ka. Zij zal gaan werken op woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag zal, zoals het er nu uitziet juffrouw Rabia de groep voor haar rekening nemen. Juffrouw Marjon heeft aangegeven  dat zij haar carrière op een andere wijze wil voortzetten.   In groep KB zal er ook een verandering plaatsvinden. Juffrouw Suzan zal naast haar roostervrije dag op dinsdag ook op maandag afwezig zijn. Zij gaat ouderschapsverlof opnemen. Hoe precies de invulling na de vakantie zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Zodra we meer weten, laten we dit via Social Schools aan de ouders van de groep weten.  Schoolreisje vrijdag 12 april 2019 Op vrijdag 12 april 2019 gaan we met alle leerlingen op schoolreisje. De groepen 1 t/m 3 gaan naar Avifauna. De groepen 4 t/m 6 naar het Archeon en de groepen 7 en 8 naar Walibi.  Heeft u de kosten voor het schoolreisje van €15,00 euro al betaald? We hopen van wel! Het zou voor 29 maart al binnen moeten zijn.   Hierbij nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:  Om 8.20u worden alle kinderen op school verwacht.  De groepen 1 t/m 6 vertrekken rond 9.15 uur met bussen van school.   Groep 7 en 8 vertrekken stipt om 08:30 met de bus.   Om ongeveer 16.30u zijn de groepen 1 t/m 6 weer terug op school.   Om ongeveer 18:00u zijn de groepen 7 en 8 weer terug op school. Dus: de onder-, midden- en bovenbouw komen niet op dezelfde tijd aan dit i.v.m. de reistijd naar de parken. Alle klassen zullen wel op hetzelfde tijdstip het desbetreffende park verlaten.  Zakgeld meenemen mag, maar liever niet meer dan € 5,00.  



Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      Vakantierooster 2019-2020 Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. Wij verzoeken u uw vakanties, weekendjes en uitstapjes binnen deze vrije dagen te plannen. Alleen bij hoge uitzondering kan de directie verlof verlenen. Deze redenen staan vermeld in de leerplichtwet. De gemeente Delft heeft aangekondigd hier strenger op te gaan controleren.   
Vakantie Periode van Periode tot en met 
Zomervakantie vrijdag 19-07-2019 vrijdag 30-08-2019 
Herfstvakantie maandag 21-10-2019 vrijdag 25-10-2019 
Kerstvakantie maandag 23-12-2019 vrijdag 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie maandag 24-02-2020 vrijdag 28-02-2020 
Paasweekeinde vrijdag 10-04-2020 maandag 13-04-2020 
Meivakantie incl. Koningsdag maandag 27-04-2020 vrijdag 08-05-2020 
Hemelvaartvakantie donderdag 21-05-2020 vrijdag 22-05-2020 
Pinksterweekeinde maandag 01-06-2020   
Zomervakantie maandag 20-07-2020 vrijdag 28-08-2020 
Studiedagen Vrijdag 17-07-2020   

 Sportdag 22 mei Op woensdag 22 mei is de sportdag. Meer informatie in de nieuwsbrief van mei. Natuurlijk hebben we weer helpende ouders nodig, dus houd deze datum alvast vrij. Voor de kleuters in en rondom de school en voor groep 3 t/m 8 bij sporthal Brasserskade en op het veld van DHC.   Schoolfotograaf De fotograaf komt op dinsdag 18 juni voor de kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8.  Daarom liever geen afspraken van tandarts, orthodontist, etc. op deze datum plannen.   Aandachtspunt Onlangs kwam er een mevrouw uit het appartementencomplex naast ons langs. Het viel haar op dat veel ouders van onze school over de stoep fietsen als ze richting huis gaan i.p.v over te steken. Ze had 2 ouders met een kindje aangesproken en gezegd dat er hoogbejaarde mensen in het complex wonen en dat ze bang was dat die op deze manier nog eens aangereden zouden  worden. Ze had toen de opmerking gekregen: 'Zo zie je er niet uit'. Klinkt wel onaardig, terwijl deze mevrouw wel een punt heeft. De stoep is voor de voetgangers en het fietspad voor de fietsers. Een goed voorbeeld aan onze kinderen, doet goed volgen.  Ook een auto parkeren langs de Jorisweg om een kind op te halen, is geen goed idee. Hiermee vergroot u de verkeersonveiligheid rondom de school alleen maar. Het zicht op de voetgangersoversteekplaats wordt hierdoor ontnomen. Uw kind lopend naar school laten gaan, als u vlak bij school woont, is daarentegen een superidee. Minder fietsen op het plein en voetgangers lopen minder risico in het verkeer dan fietsers.  Nieuws uit de groepen   
 De kleutergroepen Komende weken werken we met de thema's lente en Pasen.  
Op woensdag 15 mei houden wij onze jaarlijkse schoonmaak. Dit zal plaatsvinden van 11.00 uur tot 13.30 uur. Komt u ons helpen, denkt u er dan aan om een lunch mee te nemen. De kinderen kunnen onder toezicht eten en spelen. Vele handen maken licht werk! 

Kasper Merks KA Jim de Waal KA 
Chenairo Nankoesingh kc   



Oproep!  Wij hebben een tekort aan lange broeken (liefst joggingsbroeken of leggings) en onderbroeken voor de ongelukjes.   Jaargroep 8 Op dinsdag 16 en woensdag 17 april vindt de Centrale Eind CITO plaats.  Wilt u eraan denken dat uw kind op tijd naar bed gaat!  De antwoorden op een aantal vragen uit de klas: - Ja, ze mogen tijdens deze CITO dagen wat extra eten of drinken (flesje / bidon) 
meenemen. Ook kauwgom, een snoepje of Dextro mag, maar wel met mate.  

- Er mag een interessant leesboek/tijdschrift van thuis meegenomen worden. 
- Zelfs een gelukspoppetje op tafel is welkom, als het maar niet afleidt. 

Kunst- en Cultuuractiviteiten 



 Trefwoord 
 Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalender 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. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de derde aflevering van maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 10 mei 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Overwinnen (week 15 en 16) Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de hoop op de angst en van het leven op de dood. Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).  
 Weglopen (week 17 t/m 19) Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid op je nemen. Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).  
 Nieuws uit de Ursulaparochie 
 Palmzondag en Pasen in de Sacramentskerk  In april gebeuren er verschillende bijzondere dingen in de kerk. De vastentijd is bijna voorbij en op zondag 14 april is het Palmpasen. Daarom is in april de kinderwoorddienst op de tweede zondag van de maand. Je mag een mooi versierde palmpaasstok meebrengen naar de kerk en in de kerk wordt er een palmtakje aan je palmpaasstok gedaan. De palmpaasstokken en de palmtakjes worden gezegend en we lopen in processie met de palmpaasstokken door de kerk. Na de viering breng je de palmpaasstok naar iemand die oud en/of ziek is. Je mag je palmpaasstok ook in de kerk achterlaten, dan wordt hij gegeven aan iemand die er zeker heel blij mee is. Een week later is het dan Pasen. Het is al een aantal jaren traditie dat er een stadsbrede  paasfamilieviering is en die viering is dit jaar op zaterdag 20 april om 19.00 uur in de Sacramentskerk. Pastoor Verbakel zal in deze viering voorgaan en het belooft een mooie viering te worden voor jong en oud. Pasen is ook het begin van de meivakantie. Op de laatste zondag van de meivakantie,      5 mei, is er weer een kinderwoorddienst.  Miranda, Anna, Marlou en Thea  Informatie over de andere vieringen kunt u vinden op www.rkdelft.nl   Vastenactie In de christelijke kerken is het nu de vastentijd.  Vasten is in de loop der tijden veranderd. Was het aanvankelijk een periode van onthouding, nu is het meer een periode van bezinning. Stil staan bij al het goede dat wij hebben en nadenken over een rechtvaardiger wereld met gelijke kansen voor iedereen.   Wilt u daadwerkelijk een steentje bijdragen dan verwijs ik u naar de actie van de Voedselbank die op 6 april bij de Plusmark op het Elzenplein wordt gehouden. Van harte aanbevolen. 



  Overige Nieuwsberichten         
 

 


