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Beste ouders,

Hier voor u ligt de nieuwsbrief van de maand september.
De nieuwsbrief is ook te raadplegen op onze website.

In deze nieuwsbrief:
-

Startgesprekken
Aanpassing rapportage
Studiedag team
Schoolkostenregeling en de Delftpas
Ouderbrief Trefwoord
De verkeersdag

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 oktober 2018.
Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl

Data om te onthouden
Datum
Tijd
13 sept.

Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: )
Medezeggenschapsraadvergadering. Aanvang: 19.30u.
Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Agenda
wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Daar vindt u ook de
notulen van voorgaande vergaderingen.
Verkeersactie week met daarin de Schoolbrengdag. Zie stukje in deze
nieuwsbrief
Startgesprekken voor de ouders van leerlingen uit groep 4 t/m 8

17 t/m 21
sept.
24 en 27
sept.
26 sept.

Studiedag voor het team. De school is gesloten,

26 sept.
12.00u
3 okt.
4 okt.

Start Kinderpostzegelactie.
Stel de kinderen die aan de deur komen niet teleur.
Peuterochtend. Opgeven via de website.
Oud papier Actie. De overige dat zijn op 13-12-2018, 7-03-2019, 16-05-2019 en

18-07-2019. De container staat van 8.00-16.00u voor de school.

Terugblik vorige maand
De kop is er af, zoals we dat dan zeggen. De eerste twee weken van het schooljaar zijn voorbij.
In deze weken hebben de kinderen kunnen wennen aan de leerkrachten en de leerkrachten
hebben de kinderen leren kennen. Ook een goed moment om de kinderen weer zelfstandig naar
binnen te laten gaan. Dit geldt vooral voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Uiteraard als u iets
belangrijks wilt zeggen tegen de leerkracht bent u van harte welkom. Voor uitgebreide
gesprekken is voor schooltijd weinig gelegenheid. U kunt dan beter een afspraak maken.

Vooruitblik komende maand
Binnenkort beginnen er weer allerlei naschoolse cursussen en workshops
Verder komt natuurlijk de Kinderboekenweek er aan. Met als thema “Vriendschap”. Het eerste
Cultuurheldenproject zal in dit teken staan. Aan het eind van de maand worden de
startgesprekken gehouden. In deze nieuwsbrief staat daar meer over. Tevens informatie over de
gewijzigde wijze waarop we aan u de resultaten van de kinderen willen rapporteren.
Met vriendelijke groeten,
J. Zuydgeest
(directeur)

Mededelingen team, de ouderraad en medezeggenschapsraad

Informatieboekje
Vandaag hebben de kinderen van jaargroep 3 t/m 8 een informatieboekje meegekregen dat
speciaal gericht is op de jaargroep waarin uw kind zit. Dit boekje is in plaats gekomen van de
kennismakingsavond. In het boekje staat belangrijke informatie over de werkwijze in de groep.
Mocht u iets missen, laat het ons weten, dan kunnen we in de volgende uitgave aanvullen.
Overblijfkosten
Heeft u de tweede termijn tot 13 juli 2018 al betaald? Volgende week komen de herinneringen
mee. Helaas moeten we dan € 5,00 administratiekosten in rekening brengen.

Tegemoetkoming schoolkosten 2018-2019
Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt
u een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De tegemoetkoming loopt via de Delftpas.
De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan
€ 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw
inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas.

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun
pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij
deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen.

Hoe werkt het?
De school heeft het Delftpasnummer nodig om de ouderbijdrage en het schoolreisgeld te kunnen
declareren bij de gemeente. Wij vragen u daarom om een kopie van uw Delftpas op school in te
leveren. Deze kopie kunnen wij voor u maken. Dit moet voor 1 februari 2019 zijn gebeurd,
anders kan de school de kosten niet meer bij de gemeente declareren en moet u het
schoolreisje zelf betalen. De tegemoetkoming wordt door de gemeente Delft rechtstreeks aan de
school van uw kind betaald.

Adresgegevens
Adresgegevens kunnen veranderen. Het is belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken,
zodat wij in voorkomende gevallen met u contact op kunnen nemen. Wilt u daarom wijzigingen aan
ons doorgeven.
Alle leerlingen uit de kleutergroepen en de jaargroepen 3 t/m 8 zullen binnenkort een leerlingenlijst
ontvangen. Ouders die daarop niet willen voorkomen en dit nog niet hebben medegedeeld, kunnen
dit voor 14 september, liefst schriftelijk, kenbaar maken bij dhr. J. Zuydgeest. Ouders die in
tegenstelling tot voorgaande jaren voortaan wel op de lijst vermeld willen worden, kunnen dit
eveneens voor die datum aan hem mededelen.

Rapporten
Wij willen graag alle rapporten uiterlijk 14 september weer terug op school hebben. Denkt u aan de
handtekening.
Dit schooljaar zal er wat veranderen in die manier waarop wij u over de resultaten en de
ontwikkeling van uw kind op de hoogte houden.
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn er verschillende gespreksmomenten. Uiteraard kunnen
er altijd op uw verzoek of op het verzoek van de leerkracht ook op andere momenten worden
afgesproken.
In bijgaand schema kunt u lezen, wanneer deze momenten zijn.
Groepen
Nieuwe leerlingen

Tijdstip
Ongeveer 2
maanden voor
de 4e verjaardag
Verschillende
momenten

Doelgroep
Ouders van nieuwe
leerlingen

Inhoud
Intakegesprek, bespreken ontwikkeling tot nu toe
en eventuele bijzonderheden. Start schoolperiode.

Ouders van nieuwe
kleuters

kleutergroepen

Sept-okt

kleutergroepen

Februari

Ouders van kleuters die
vorig schooljaar op
school zaten
Alle ouders

Uitnodiging met groepje nieuwe ouders in de
eigen kleutergroep om de werkwijze en de aanpak
in de kleutergroep te bespreken
Bespreken ontwikkeling kleuter aan de hand van
Kijk! observaties en CITO LOVS

kleutergroepen

Juni

Ouders oudste kleuters

Jaargroep 3

september

Alle ouders

Jaargroep 3

november

Alle ouders

Jaargroep 4 t/m 8

september

Alle ouders

Jaargroep 3 t/m 8

Februari

Alle ouders

Jaargroep 3 t/m 7

Juni

Alle ouders

kleutergroepen

Bespreken ontwikkeling kleuter aan de van Kijk!
observaties en CITO LOVS
Bespreken ontwikkeling kleuter a.d.h.v. Kijk!
observaties en CITO LOVS en overgang groep 3
Informatie bijeenkomst werkwijze groep 3. Ivoor
het schooljaar 2018-2019 geldt dit niet, omdat de
informatieavond al voor de zomervakantie heeft
plaatsgevonden.
Ontwikkelingsgesprekken en bespreken van
vorderingen/ ontwikkeling/herfstsignalering van
leesmethode
Startgesprekken, verwachtingen leerling, ouders
en school voor dat schooljaar (voor jaargroep 8
ook verwachte uitstroom VO(voorlopig advies)
Voortgangsgesprek aan de hand van het 1e rapport
en de resultaten LOVS. Voor jaargroep 8 tevens
definitief eindadvies VO.
Eindgesprek aan de hand van het 2e rapport en de
resultaten LOVS, evaluatie doelstellingen

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:
 Het aantal gesprekken wordt uitgebreid naar 3 formele momenten.
 In plaats van 3 rapporten gaan we naar 2 rapporten die gekoppeld zijn aan het LOVS
waardoor een beter beeld gegeven kan worden van de stand van zaken rondom de
ontwikkeling.
 Er is een mogelijkheid om aan het eind van het schooljaar het eindrapport te bespreken.
Desgewenst kan hiervan afgeweken worden, als de betrokkenen dit niet nodig vinden.
Welkom op school
De volgende personeelsleden zijn na de vakantie bij ons op school gekomen.

Beste ouders,
Dit schooljaar heb ik het geluk om het team van de Bernanette
Mariaschool te mogen versterken. De uitgangspunten welke de Bernadette
Mariaschool vertegenwoordigt, spreken mij aan.
Mijn naam is Jeanne van Unen, ik ben al jaren werkzaam bij de
Laurentiusstichting.

Mijn hobby’s zijn koken, dansen, lezen en lesgeven natuurlijk. Mocht u vragen hebben, kunt u
mij altijd even aanspreken.
Met hartelijke groet,
Jeanne van Unen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Ingrid Mansens. Ik ben 32 jaar en woon in Zoetermeer. Ik
werk sinds dit schooljaar met veel plezier op de Bernadette Mariaschool als
leerkrachtondersteuner. Op dit moment ondersteun ik voornamelijk de
leerkrachten van groep 7 en 8. Naast mijn werkdagen op maandag,
donderdag en vrijdag volg ik de deeltijd opleiding pabo aan de hogeschool
in Leiden. Voordat ik begon op de Bernadette Mariaschool heb ik een jaar
als pedagogisch medewerker op een kinder- en buitenschoolse opvang
gewerkt in Zoetermeer. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij de politie in
Noord-Nederland.

Voor mij is het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school gaan
en ze in een veilige leeromgeving onderwijs krijgen. Met veel enthousiasme draag ik hier aan bij
en hoop ik er samen met het team van de Bernadette Mariaschool, alle kinderen en natuurlijk u,
een goed schooljaar van te maken. Graag tot ziens!

Hallo allemaal,
Ik ben Marjon Voncken en 49 jaar. Met mijn man en 9-jarige
zoon woon ik in de Delftse wijk Tanthof. Fijn dat ik in
september op de Bernadette Mariaschool mag beginnen als
herintredende leerkracht. Ik heb 18 jaar met verstandelijk
gehandicapte mensen gewerkt. Door mijn vrijwilligerswerk met
kinderen in de kerk, maar ook door stages op basisscholen
sinds een half jaar, weet ik dat ik graag weer juf voor kinderen
wil zijn. Ik zal de komende maanden mijn best doen de school
heel goed te leren kennen, groepjes kinderen begeleiden en
ook het lesgeven opbouwen. Ik hou zelf veel van tekenen. Ook
houd ik ervan met mijn gezin te wandelen in de bergen. Maar op de foto zie je mij in Drenthe op
de heide. Ik ben een Drentse!
Tot ziens op school!
De Schoolbrengdag
De Schoolbrengdag op 20 september staat in het teken van een
verkeersveilige schoolomgeving. Zoveel mogelijk kinderen in de
deelnemende regio’s gaan die dag lopend of met de fiets naar
school. Bovendien leren kinderen hoe ze veilig aan het verkeer
kunnen deelnemen en worden ook de ouders hierop geattendeerd.
Veilige schoolomgeving
Veel auto’s in de schoolomgeving tijdens de haal- en
brengmomenten zorgen voor een onveilig gevoel bij kinderen die
lopend of op de fiets naar school komen. Soms leidt het zelfs echt
tot gevaarlijke situaties. Als we allemaal lopend of op de fiets naar
school gaan, wordt de schoolomgeving een stuk veiliger. Bent u
degene die het goede voorbeeld geeft en de eerste stap neemt?
Op en na 20 september – de Schoolbrengdag – zullen hopelijk een
hoop ouders uw voorbeeld volgen!
En mocht u toch

Verkeersbrigadiers
Regelmatig bereiken ons via de ouders vragen, waarom er bij de oversteekplaats geen
verkeersbrigadiers staan. In het verleden zijn er regelmatig oproepen gedaan voor het vormen
van een poule, want er moeten ruim voldoende mensen zijn om dit te laten slagen. Zijn er
ouders die per toerbeurt de kinderen willen begeleiden bij het oversteken? Dit geldt voor voor
en na schooltijd. Aanmelden bij J. Zuydgeest

Inzamelingsactie van start 4 september!
Na de succesvolle inzamelingsactie van vorig schooljaar doen wij ook dit
jaar weer mee aan de Wecycle actie. Er staan wederom 2 dozen klaar voor
uw kleine huishoudelijke elektrische apparaten. Er staat een doos op het
rupsenplein en een doos op het vlinderplein.. De school kan ook dit jaar
met 75 apparaten een digitale fotocamera krijgen en daar zijn wij
natuurlijk heel blij mee!
Wij doen mee aan de actie omdat wij met alle Delftse scholen een
verduurzaamheidstraject zijn aangegaan met de gemeente genaamd
Edeal. Het initiatief heeft als doel Verduurzaming in het Onderwijs door het
reduceren van de CO2 uitstoot van scholen en vergroten van
duurzaamheidsbewustwording. Een onderdeel van
duurzaamheidsbewustwording is het scheiden van afval. Wij scheiden op
school al plastic, groenafval, papier en restafval en ook lege cartridges
kunt u op school kwijt. U kunt uw kleine huishoudelijke apparaten inleveren van 4 september
t/m 17 november. Bij de doos op het Rupsenplein liggen stickervellen, Bij de doos op het
Vlinderplein liggen kleine inzamelingsdozen. Als u een apparaat inlevert mag u een stickervel of
mini inzamelingsdoos meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Peuterochtenden
Zoals u van ons gewend bent zullen er dit jaar ook weer 5 peuterochtenden plaatsvinden.
Tijdens de peuterochtend zal een leerkracht van school een taalactiviteit geven aan de peuters
en hun ouders. Sinds vorig jaar zijn dat activiteiten rondom Schatkist 3, onze nieuwste methode
die wij bij de kleuters gebruiken. Pompom en Loeloe zijn de hoofdrolspelers en die beleven in
een anker allerlei avonturen. Geef u nu op via de website
http://www.bernadettemariaschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=872&fromno=835
Aanmelden broertjes/zusjes
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan gedurende het hele schooljaar. Het is echter voor onze
administratie en verdeling over de groepen erg handig, als wij weten hoeveel nieuwe leerlingen
wij kunnen verwachten. Wij doen daarom bij deze een oproep aan alle ouders die thuis kinderen
onder de 4 jaar hebben en die zich nog niet ingeschreven hebben op onze school, om bij de
directie een aanmeldingsformulier te komen halen. Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking. Voor dit en komend schooljaar hebben wij al een wachtlijst in moeten stellen.
Folders
Aan het begin van het schooljaar worden wij overstelpt door folders van uitgeverijen en
aanbieders van boeken, tijdschriften, typecursussen, etc. Wij geven die folders niet meer mee
met de kinderen, maar leggen ze wel neer op het Vlinderplein en op het Rupsenplein, zodat de
ouders en/of kinderen die dit willen die folders mee kunnen nemen.
De folders liggen er tot 28 september.

Social Schools
Zoals u gemerkt zult hebben zijn we overgestapt naar Social Schools.
De kalender in Social Schools is voor activiteiten gekoppeld aan de agenda op onze website. Om
te kijken of uw kind huiswerk hebt, moet u inloggen bij Social Schools.

Nieuws uit de groepen

Let op! Meer informatie over activiteiten wordt verstrekt via Social Schools. Raadpleeg ook daar de
agenda.
Nieuws uit de kleutergroepen
Inmiddels zijn we gestart met ons eerste anker: “Speel je
mee”.
Pompom en Loeloe maken ruzie en daarbij gaat de
kralenketting van Loeloe kapot. Loeloe is boos en Pompom
heeft spijt. Hoe kunnen ze weer vrienden worden?
Er liggen verschillende schatten in de schatkist; allerlei
soorten speelgoed. Het is het speelgoed van oma. Kinderen
ontdekken in dit ankerthema overeenkomsten en verschillen
tussen speelgoed van vroeger en nu. In dit anker thema wordt
er ook volop gewerkt in diverse hoeken.
In de tweede ankerweek krijgt u informatie wat u thuis

eventueel rond dit anker kunt doen. Hierbij ook een woordenschatlijst.
Denkt u aan de zelfredzaamheid van de kinderen.
De kleuters krijgen hier veel zelfvertrouwen van en het scheelt heel veel tijd voor de juf bij o.a.
het aan/uitkleden voor de gymles. Dinsdag en donderdag zijn de vaste gymdagen.
Er zijn nog kinderen zonder gymschoenen. Graag meegeven met naam erin.
De kinderen mogen geen binnen- en buitenspeelgoed van thuis meenemen.
Als er toch een step meekomt dan graag stallen in het fietsenrek.

Kleutergroep naar de kinderboerderij
Kleutergroep A dinsdagmiddag 11 september.
Kleutergroep B donderdagmiddag 13 september.
Kleutergroep C vrijdagmiddag 14 september.
We zijn nog op zoek naar hulp! Zou u zich op het klassenboek willen aanmelden? Heel fijn!
We gaan meteen om 13.15u weg.
Jaargroep 3:
Woensdag 19 december hebben wij een uitstapje naar de Stadsboerderij aan de Korftlaan.
In het weekbericht van groep 3 vindt u meer informatie.

Jaargroep 7 en 8
- Op maandag 17 september hebben de kinderen van groep 7 en 8 's morgens de
muziekvoorstelling 'Wolfgangs Wondere Wereldreis'. Dit vindt plaats in Theater de Veste en
aansluitend is er een deel in Open (het nieuwe DOK). We gaan op de fiets en zijn om 12 uur
terug op school. We zoeken uit iedere groep iemand die met ons mee zou willen gaan. Dit
kan aangegeven worden bij juf Marieke of juf Linda.
- Op dinsdag 18 september hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 het project de
Jeugdtroonrede. Ook dit is in Theater de Veste. We gaan ook deze dag met de fiets en zijn
om 12 uur op school terug. En ook bij dit project zou het heel fijn zijn als we uit iedere groep
een begeleider hebben. 😊
- Dinsdagmiddag 25 september krijgen de kinderen de uitleg en materialen voor de
Kinderpostzegelactie van de leerkracht. De kinderen mogen hiermee pas woensdag 26
september vanaf 12 uur langs de deuren, maar i.v.m. de studiedag gebeurt dit op onze
school een dag eerder.
Jaargroep 7:
- We gaan tot aan de herfstvakantie nog even door met het onderhoud van de moestuintjes.
Dit zal vooral gaan om wat oogstwerk, onkruid wieden en uiteindelijk het tuintje leeg halen.
Zouden de kinderen de spulletjes die ze daarvoor nodig hebben weer mee naar school
kunnen nemen?
-

Het is de bedoeling dat het maken van NieuwsbegripXL onderdeel wordt van het
weekhuiswerk. De kinderen hadden hier al over gehoord. Nu zijn er alleen wat technische
veranderinkjes geweest bij Nieuwsbegrip, waardoor de manier van inloggen voor de kinderen
anders is. Zodra we weten hoe dit het beste gedaan kan worden, sturen we een bericht aan
u. Voor dit moment geldt dus dat alleen het 'gebruikelijke' weekhuiswerk ingeleverd hoeft te
worden.

Jaargroep 8:
- Op 27 september van 13:30 tot 15:00 uur heeft groep 8 een excursie ‘Botanische tuin’. Allerlei
planten en kruiden zoals vanille, koffie en kaneel passeren de revue. De leerlingen kunnen
voelen, ruiken en de planten aanraken om er van alles over te leren. Ook mogen de leerlingen
een nieuwe naam voor de vogelspin bedenken. We vertrekken om 13:15uur met de fiets van school.
Ik ben nog op zoek naar 3 begeleiders.
- Op vrijdagmiddag is juffrouw Linda afwezig ivm studieverlof. Meester Joop Zuydgeest is dan in
de groep.
- Via Digiduif heeft u de eerste informatie gekregen over de werkweek. Graag uiterlijk 30
september het inlichtingenformulier en kopie verzekeringsbewijs inleveren bij de leerkracht.
Begin oktober wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders. Aanvang: 19.30u.
Duurt een klein uurtje.

Kunst- en Cultuuractiviteiten

Mad Science
De inschrijving voor Mad Science is – na een spetterende opening inmiddels gesloten. Deze
cursus gaat dinsdag 11 september start. De kinderen verzamelen op het Vlinderplein. De
kinderen kunnen na schooltijd gewoon op school blijven. Ze krijgen iets te drinken en te eten.
Na afloop van de cursus kunt u eventueel uw kind opkomen halen. Wilt u a.u.b. buiten wachten.

Trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke vorming 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. De kleurenposter laat zien
welk thema in een bepaalde periode actueel is.

Nieuws uit de Ursulaparochie

www.rkdelft.nl
Nieuws van de kinderwoorddienstgroep Sacramentskerk
Voor de zomervakantie heeft Brigit aangegeven te stoppen met de
kinderwoorddienstgroep.
Hoewel we dat natuurlijk heel jammer vinden, is er zeker ook
begrip. Ze heeft vele jaren meegeholpen bij de
kinderactiviteiten, eerst met de familievieringen en de laatste
jaren met de kinderwoorddiensten.
Dit betekent ook dat iemand die onze kinderwoorddienstgroep wil komen
versterken heel erg welkom is! Je hoeft niet zelf kinderen in de
kinderwoorddienstleeftijd te hebben, maar het mag natuurlijk wel. Wij hebben
het zelf allemaal al doende geleerd, dus je hoeft geen ervaring mee te brengen.
Lijkt het je leuk of wil je eerst meer weten? Spreek een van ons aan in de kerk of stuur een mail
naar: gezinsvieringen.sacramentskerk@rkdelft.nl
Miranda, Anna en Thea

Overige Nieuwsberichten

Beste heer/mevrouw,
Mijn naam is Nicole Banga en ik ben hard aan het vechten om een buitenzwembad in Delft
gerealiseerd te krijgen. Vroeger was er het Korft, maar dit is in 1989 gesloten. Volgens de
Gemeente Delft is de Delftse Hout een geschikte plek om te zwemmen. Dit is echter geen
mogelijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 2013 de Delftse Hout iedere zomer structueel
ongeschikt is om in te zwemmen in verband met blauwalg en/of botulisme.
Ik wil, mede namens de inwoners van Delft, de Gemeente vragen om een buitenzwembad te
realiseren. Hiervoor ben ik een petitie gestart. Ik zou het erg op prijs stellen als hieraan
aandacht besteed kan worden in jullie nieuwsbrief, want hoe meer handtekeningen, hoe groter
kans. Samen staan we sterk!
Mijn petitie te is bereikbaar op: www.petitie24.nl/petitie/1987/buitenzwembad-in-delft
Ook heb ik een Facebook pagina: Buitenzwembad in Delft
Alvast dank,
met vriendelijke groet Nicole Banga

