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Beste ouders,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand februari.  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 maart 2019 

Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl 

 

 

 

Data om te onthouden 

Datum  

Tijd 

Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) Voor  … 

14 en 15 

febr. 

Eindadviesgesprekken i.v.m. het voortgezet onderwijs Ouders groep 

8 

15 febr. Landelijke Warme truiendag, de verwarming een graadje 

lager en een warme trui aan!  

 

18 t/m 21 

febr. 

Voortgangsgesprekken met de ouders over de ontwikkeling 

van het kind. Ouders in de kleutergroepen op uitnodiging 

Ouders groep 

ka-kb-kc-3-4-

5a-6-7 

22 febr. ‘s  Middags carnaval op school. Thema: “Carnaval vieren 

met mensen uit alle werelddelen” 

Alle leerlingen 

25 febr. t/m 

1 mrt. 

Voorjaarsvakantie Alle leerlingen 

5-6-7 mrt.  Voortgangsgesprekken met de ouders over de ontwikkeling 

van het kind 

Groep 5b 

6 maart Nationale Luizendag Alle leerlingen 

7 maart Oud papier Actie. De overige acties zijn op 16-05-2019 en 

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

school.  

Allen  

15 mrt. Stakingsdag. De kinderen zijn deze dag vrij   

NL Doet 9.00u – 12.00u  

Alle leerlingen 

Aanmelden 

18 mrt. Studiedag voor het gehele team. De kinderen zijn deze dag 

vrij.  

Alle leerlingen 

http://www.bernadettemariaschool.nl/
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Terugblik vorige maand  

In de afgelopen weken hebben de kinderen goed hun best gedaan op de Cito toetsen. Ook in 

de komende weken staan er nog een paar op het programma voor de kinderen die door ziekte  

1 of meer toetsen moeten inhalen. Op basis van de uitslagen van deze toetsen en de 

methodetoetsen wordt door de leerkrachten het onderwijs voor de komende periode ingericht. 

Waarbij bepaald wordt welke kinderen in aanmerking komen voor de verlengde, verkorte of 

basisinstructie en welke leerstof extra aandacht verdient.  

 

Op 23 januari kwamen mensen van de gemeente op school om aan de kleuters voor te lezen 

in het kader van het voorleesontbijt. Ze kregen daarbij een heerlijke krentenbol. Diverse 

groepen hebben in de afgelopen maand weer een activiteit gedaan in het kader van ons 

cultuurprogramma. Foto’s zijn gedeeld via Social Schools en via onze facebook pagina. 

 

Vooruitblik komende maand 

Op 15 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee. Groep 8 krijgt dit al 

op 8 februari mee in verband met de eindadviesgesprekken die al eerder plaatsvinden. Het 

rapport is wat anders qua lay-out dan voorgaande jaren. Deze nieuwe versie zal met de 

medezeggenschapsraad geëvalueerd worden. Tijdens de voortgangsgesprekken worden ook 

de CITO resultaten bekeken en krijgt u een beeld op welk niveau uw kind functioneert. U kunt 

zich tot en met zaterdag 2 februari inschrijven via Social Schools.  

 

Op vrijdag 22 februari vieren we ’s middags carnaval. De kinderen mogen verkleed op school 

komen. Thema: “Carnaval vieren met mensen uit alle werelddelen”.  In verband met de 

vakantie is het dit jaar helaas niet mogelijk om hare doorluchtige hoogheid Stadsprinses 

H.D.H. Astrid de 1e Kabbelaar de 43e te ontvangen. Het feest zal er niet minder om zijn. 

Heeft u zich al aangemeld om te komen helpen? 

Aansluitend is de voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 1 maart.  

 

Met vriendelijke groeten, 

J. Zuydgeest 

(directeur) 

 

Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 

Stakingsdag 15 maart 

Op 15 maart is er een actiedag voor het gehele onderwijs. Het merendeel van de leerkrachten 

zal aan deze actiedag meedoen. Wij kunnen daarom op die dag geen goed onderwijs bieden 

en de school zal dan ook gesloten zijn. De collega’s die hebben aangegeven dat zij niet 

deelnemen zullen andere werkzaamheden uitvoeren. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn 

om uw kind(eren) op te vangen, dan kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang 

tegen het geldende tarief. Graag aanmelden voor 1 maart 2019.  
 

Mocht u nog een nuttige invulling voor de dag zoeken dan hebben wij die voor u! Wij zijn 

voornemens om weer mee te doen met NL Doet om het plein nog aantrekkelijker te maken 

dan dat hij nu is. Maar dat kunnen wij niet alleen. Vrijdagochtend 15 

maart zoeken wij ouders die willen komen helpen om water en 

muziekelementen op het plein te maken maar ook voor het nodige snoei- 

en opknapwerk. We beginnen om 9.00 uur en stoppen rond 12.00u. 

Kinderen zijn uiteraard welkom om hun ouders te helpen met de klusjes. 

Bij genoeg aanmeldingen kunnen we NL Doet door laten gaan. U kunt zich aanmelden door 

een mailtje te sturen naar juf Dionne dwilmer@bernadettemariaschool.nl  

 

Welkom op school 

De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school. 

Hartelijk welkom. 

 

 

 

 

 

Erima Haxholli KA Lilou Halbe KA 

Mery Bokuretsion Estifanos KB Dewi van Doeveren KC 

Tomasz van der Harst  KB   

mailto:dwilmer@bernadettemariaschool.nl


Nieuwe collega ‘s 

Per 1 maart zal juffrouw Melissa (groep 5a) onze school verlaten. Voor een 

deel van de week hebben wij een nieuwe collega gevonden. Zij heet Laura 

Goris. De kinderen hebben al even kennis met haar gemaakt. Op 12 en 14 

februari zal zij de hele dag op school zijn om de kinderen verder te leren 

kennen. Ook tijdens de voortgangsgesprekken is zij aanwezig om met de 

ouders kennis te maken.  

 

Vanaf 1 februari is er ook een nieuwe collega in de plaats van juffrouw Ebru. 

Dit is juffrouw Tjarda Wensing. Zij is leerkrachtondersteuner en zal daarnaast de PABO gaan 

doen. Velen van u kennen haar wellicht, want zij is nu nog werkzaam op peuterspeelzaal De 

Ronde Kring. 

 

Stagiaires 

In jaargroep 7 en 8 zullen studenten van de PABO stage gaan lopen. Ook juffrouw Laura de 

Zeeuw zal een dag extra op school zijn in het kader van haar studie.  

Verder zullen er eind februari twee oud leerlingen hun maatschappelijke stage op onze school 

lopen. Zij zullen dit vooral doen in de kleutergroepen.  

 

Gevonden voorwerpen 

Als u iets kwijt bent, kunt u er op school altijd naar vragen. In de bak bij de directiekamer 

worden gevonden kledingstukken, jassen en tassen bewaard. Eerst tijdelijk op de bank, 

daarna in de bak. In de directiekamer worden sleutels, sieraden en geld bewaard. Als u 

daarvan iets kwijt bent, kunt u daar vragen of er iets gevonden is.  

 

Ter info vanuit de LOL moeders: 

Iedere woensdag na een vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. In sommige 

groepen is het nogal hardnekkig, zodat er ook regelmatig een hercontrole moet worden 

uitgevoerd. Het is erg belangrijk dat als uw kind hoofdluis heeft, meteen de behandeling 

opgestart en volgehouden wordt, totdat het probleem is opgelost. We begrijpen dat dit niet 

altijd prettig is, maar wij kunnen het niet mooier voor u maken.  

Zie voor kaminstructies ook http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/ Op 6 maart, de woensdag 

na de voorjaarsvakantie, is het weer Nationale Luizendag. Zou het ons lukken om dan als 

school luizenvrij te zijn? 

 

Boost BMS 

Volgende week wordt de rekening voor de TSO over de achterliggende 4e periode 2018-2019  

meegegeven. Deze moet voor 1 maart betaald worden. Er is nog een aantal ouders dat de 3e 

periode van 2018 niet betaald heeft. Dit moet per ommegaande gebeuren, anders zijn wij 

helaas genoodzaakt andere maatregelen te nemen. 

 

Alle mutaties kunt u doorgeven via de website: www.bernadettemariaschool.nl Button Boost 

BMS. Verder kunt u ons bereiken via mail adres boostbms@bernadettemariaschool.nl. Voor de 

naschoolse opvang is er ook een speciaal telefoonnummer. Dit is 06-36069817. Bij geen 

gehoor kunt u altijd ons vaste nummer proberen: 015-2134617. 

 

Nieuws uit de groepen   
 

Nieuws van de kleutergroepen. 

Deze periode werken wij met de kleuters aan het thema ‘Gezondheid’.  

We hebben het hierbij over gezonde voeding, lekker bewegen en ook de persoonlijke 

verzorging komt ter sprake. Misschien heeft u hier thuis al het een en ander over gehoord, of 

vanuit andere groepen misschien. Zo hebben we het op school vaker over gezonde voeding 

gehad zoals gezonde traktaties en ook de Gruitdagen op maandag en dinsdag dragen hier hun 

steentje aan bij. Ook bewegen krijgt bij ons door de hele school veel aandacht, zo ook bij de 

naschoolse activiteiten. In de media is er ook veel te lezen over een gezonde omgeving voor 

kinderen, zo ook een rookvrije omgeving voor kinderen. 

Het is fijn dat wij sowieso een rookvrij schoolplein kunnen garanderen voor uw kind. Het zou 

mooi zijn wanneer we dit verder door kunnen trekken en ook de toegang tot de school, bij het 

hek, rookvrij zou kunnen zijn. Dit als goed voorbeeld voor uw en de andere kinderen. 

 

 

 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/
http://www.bernadettemariaschool.nl/
mailto:boostbms@bernadettemariaschool.nl


Kleutergroep A 

Juffrouw Marjon werkt op donderdag 14 en donderdag 21 februari i.p.v. de maandagen, dan 

is juf Magda in de groep.  

 

Jaargroep 4 

Maandag 11 februari is juffrouw Laura de gehele dag afwezig i.v.m. studieverlof (bezoek aan 

het klooster met het vak levensbeschouwing). Meester Jan is deze dag in de groep.  

 

Jaargroep 6 

Juffrouw Lisa loopt van 4 februari tot en met 8 februari de hele week stage in groep 6. De 

andere dagen in februari is zij er op woensdag en donderdag. Zij zal ook aanwezig zijn bij een 

aantal voortgangsgesprekken op maandag- en donderdagavond. Als u hier bezwaar tegen 

hebt, vernemen we dat graag van tevoren, zodat er geen ongemakkelijke situaties ontstaan. 

Wilt u dit dan even doorgeven aan juffrouw Maaike of juffrouw Petra. 

 

Jaargroep 7 

- Vanaf dinsdag 5 februari zijn de boekbesprekingen. 

- Zaterdag 16 februari doet Inge Spiero namens onze school mee aan de Voorleeswedstrijd 

Delft in DOK Voorhof. Heel veel succes, Inge! 

 

Jaargroep 8 

Vrijdag 8 februari gaan de rapporten mee 

Op 14 en 15 februari vinden de OKR gesprekken plaats.  

 

Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 

Jaargroep 3 

Op 11 februari gaan we om 9.10u met de bus naar Theater De Veste om te kijken naar een 

voorstelling over Alice in Wonderland. Ik ben op zoek naar 3 ouders voor de begeleiding. 

 
 

Trefwoord 
 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de 
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een 
tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die 
daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende 
thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. In de derde aflevering 
van 28 januari t/m 22 februari 2019 is dat het volgende thema: 
 

 Zien (week 5 t/m 7) 

Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen 

naar elkaar kunnen omzien. 

Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); 

Bartimeüs (Marcus 10; 46-52); Jezus vertelt verhalen (Matteüs 13 / Lucas 15). 
 

 Spreken (week 8 t/m 11) 

Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het 

leven betekenis geven. 

Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); 

Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25). 

 

Nieuws uit de Ursulaparochie  
www.rkdelft.nl   

 

Kinderwoorddienst in de Sacramentskerk 

 

Nog maar kort geleden vierden we het feest van Kerstmis. Er waren die 

avond veel kinderen in de kerk om met de herder op zoek te gaan naar het 

kindje in de stal. Tijdens de kinderwoorddienst van 6 januari hoorden we het 

verhaal van de koningen die ook op bezoek gingen in de stal. 

http://www.rkdelft.nl/


Tijdens de kinderwoorddienst van 3 februari horen we een verhaal waarin Jezus al een 

volwassen man is. Hij trekt rond met zijn leerlingen en praat tegen de mensen. Wat heeft hij 

ze te vertellen? 

We hopen dat er dan ook weer veel kinderen komen meedoen. 

Miranda, Anna, Marlou en Thea  


