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Groepsindeling 2018-2019
Beste ouders,
Over een aantal weken zit het schooljaar er alweer op. We kunnen een schooljaar vol activiteiten
afsluiten en met een tevreden gevoel terugkijken op alle bijzondere dingen. We kunnen gaan
genieten van een heerlijke zomervakantie.
Uiteraard is iedereen benieuwd naar de groepssamenstelling voor het komende schooljaar. Het
maken van de groepssamenstelling is elk jaar weer een hele klus. Er moet met heel veel zaken
rekening gehouden worden. Uiteindelijk is het gelukt en met de groepsindeling zijn we dan ook
tevreden.
Zoals zoveel scholen hebben we de afgelopen schooljaren te maken gehad met een daling van het
aantal leerlingen, maar deze daling gaat gelukkig langzamer dan verwacht.
Van 142 leerlingen in 1992 groeide de school door tot bijna 300 leerlingen in 2006. Daarna liep het
leerlingenaantal door vergrijzing van de buurt weer geleidelijk terug. Op dit moment hebben we
ongeveer 200 leerlingen en de daling lijkt te stoppen.
Volgend schooljaar kunnen we voor de tweede keer met negen groepen werken! Het schooljaar
daarna gaat dat door onze financiële reserve ook nog lukken.
Dit kan omdat:
●
●
●
●

De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten van onze school steeds lager wordt.
Er in de afgelopen jaren met beleid een mooie financiële buffer is opgebouwd.
De vermindering van financiën door leerlingendaling pas een jaar later invloed heeft.
Er extra financiële middelen van het Ministerie naar de scholen gaat.

Op dit moment kunnen we zeggen dat we bijna alles rond hebben.
De groepssamenstelling voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:
Groep 1/2 A

juffrouw Karin

lokaal 1

Groep 1/2 B

juffrouw Anne

lokaal 2

Groep 3

juffrouw Jeanine en Ciska

kleuterbouw 1e verdieping

Groep 4

juffrouw Anoeska en Sandy

kleuterbouw 1e verdieping

Groep 5A

juffrouw Anne-Marie en Caroline

1e verdieping hoofdgebouw
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Groep 5B

juffrouw Yvonne B en Manon

1e verdieping hoofdgebouw

Groep 6

meester Tom en juffrouw Veronique

2e verdieping hoofdgebouw

Groep 7

juffrouw Janny

2e verdieping hoofdgebouw

Groep 8

juffrouw Margit en Monique

begane grond hoofdgebouw

Na overleg met de MR en het team is besloten om voor de bovenstaande groepsindeling te kiezen. Er
is dit schooljaar geen combinatiegroep meer en groep 5 is opgesplitst in twee gelijke groepen. Bij het
maken van de indeling van de groepen 5 is de mening van de leerlingen, ouders en de leerkrachten
meegenomen.
* Op personeel gebied zijn er een aantal belangrijke zaken te vermelden:
●

Juffrouw Yvonne Sierkstra zal volgend schooljaar de Interne Begeleiding op zich gaan nemen
op twee scholen van onze Stichting. Hierdoor zal zij volgend schooljaar niet bij ons gaan
werken. Zij wordt gedetacheerd en kan/mag na een jaar weer terugkeren op onze school. We
nemen dus nog geen afscheid van haar.

●

Juffrouw Jeanine Brockhus zal met uitzondering van de maandagen groep 3 onder haar
hoede nemen. Voor de vacature van één dag is een ervaren leerkracht gevonden. Juffrouw
Ciska Ootes zal elke maandag gaan werken in groep 3. Zij heeft veel ervaring in de
onderbouw en zal samen met juffrouw Jeanine een duo gaan vormen. Hartelijk welkom op
onze school!

●

Juffrouw Yvonne Boon is met ziekteverlof en zal begin volgend schooljaar nog niet hersteld
zijn. Een invaller zal haar lestaken gaan invullen. Juffrouw Yvonne zal volgend schooljaar wel
geleidelijk verschillende niet-lesgebonden taken op zich gaan nemen. Op dit moment zijn we
nog op zoek naar een geschikte invaller. Zo gauw we iets weten, zullen wij u informeren.

●

Juffrouw Veronique Glim zal de Interne Begeleiding voor haar rekening nemen. Zij zal gaan
werken op dinsdagochtend, woensdag en donderdag. Daarnaast zal zij elke vrijdag in groep 6
gaan werken. Meester Tom heeft dan vrij.

●

Voor alle groepen is er weer extra ondersteuning beschikbaar: Onze onderwijsassistent
juffrouw Ellis zal het hele schooljaar vijf ochtenden per week Remedial Teaching (extra
ondersteuning in en buiten de groep) gaan geven. Door de extra impuls van het Ministerie zal
zij daarnaast nog meer uren beschikbaar zijn.

●

Volgend schooljaar zullen de groepen 3 t/m 8 niet één keer per week gymnastiek krijgen van
een vakleerkracht gymnastiek, maar twee keer. Op maandag en vrijdag zal een vakleerkracht
van Sportservice West-Friesland de gymlessen gaan verzorgen.

●

Meester Tom Botman is onze ICT-er en zal een aantal dagen uitgeroosterd worden om
ICT-werkzaamheden te doen. Hij zal sturing gaan geven aan de overstap naar een meer
digitale schoolomgeving. Juffrouw Monique zal hem op die dagen gaan vervangen.

●

Verder zal nog iemand worden gezocht die extra Leesbegeleiding in kleine groepjes gaat
geven. Deze leesbegeleiding zal starten in januari 2019.

Nieuwsbrief Maria-Bernadette school
2

* Het Managementteam zal dit schooljaar weer bestaan uit de twee bouwcoördinatoren, de intern
begeleider en de directeur:
Juffrouw Karin Gootjes voor de Onderbouw van de school (groep 1 t/m 4).
Juffrouw Margit Sijm voor de Bovenbouw van de school (groep 5 t/m 8).
Juffrouw Veronique Glim is de intern begeleider van de school.
Meester Bart Rosa Bian is de directeur van de school en is eindverantwoordelijk.
* De bouwcoördinatoren zijn voor ouders het eerste aanspreekpunt. Zij behartigen de zaken die met
de bouw te maken hebben.
* De directeur van de school is op woensdag of vrijdag niet aanwezig. Indien u een afspraak wilt
maken, kunt u altijd langskomen op de eerste verdieping in het hoofdgebouw.
*Werkdagen van de duo-partners:
duo Anne-Marie (ma, di, wo*) en Caroline (wo*, do, vr).
duo Yvonne B (ma, di, wo, vr) en Manon (do, vr)
duo Anoeska (ma, di, wo*) en Sandy (wo*, do, vr)
duo Jeanine (di,wo,do,vr) en Ciska (ma)
* We starten het schooljaar met twee gemengde kleutergroepen 1/2 van elk 18 leerlingen die in de
loop van het schooljaar uitgroeien. We hopen dit jaar weer op een grote aanmelding.
* Omdat de leerlingen van de groepen 1 en 2 wettelijk minder uren naar school hoeven, hebben zij
elke vrijdagmiddag vrij.
* De in maart 2018 aangemelde kleuters zullen direct na hun vierde verjaardag naar school kunnen
gaan. In het groepsoverzicht is te zien in welke groep een leerling zit. De kleuters die na 15 juni 2019
vier jaar oud worden, kunnen pas na de zomervakantie van 2019 op school komen. Het is immers
niet zinvol om kinderen een paar weken voor de zomervakantie te laten instromen.
* De ouders van de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 5A en 5B krijgen bij deze Nieuwsbrief een
leerlingenlijst van de groep. Dit doen we omdat de samenstelling van deze groepen wijzigt. Deze
leerlingenlijst wordt ook verstuurd naar de ouders van leerlingen, die in de toekomst bij ons in de
groepen 1 en 2 instromen.
De ouders van de leerlingen van de groepen 4, 6, 7 en 8 krijgen deze lijst niet, omdat deze groepen
niet wijzigen qua samenstelling.
We gaan het volgende schooljaar met vertrouwen tegemoet en hopen er met elkaar weer een fijn
schooljaar van te maken.
We hopen u op deze manier voldoende informatie te hebben gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team van de Maria-Bernadette school,
Bart Rosa Bian
Eindtoets groep 8 gehaald!!
Vorige week hebben we de uitslag binnengekregen en het blijkt dat we de norm weer hebben
gehaald. Hier zijn we heel blij mee!
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Ook in de jaren 2013, 2015, 2016, 2017 haalden we de eindtoets.
Schoolgids 2018-2019 komt uit!
Binnen vier weken zal de nieuwe schoolgids op onze website gezet worden. Deze gids staat weer
boordevol informatie over allerlei zaken die met onze school te maken hebben.
Heeft u een vraag over school, zoek dan in de nieuwe schoolgids. Het antwoord zal er naar aller
waarschijnlijkheid instaan. Zo niet, meld het ons dan! Dit schooljaar is er weer van alles toegevoegd.
We zijn best trots op onze gids!
Deze gids wordt ook jaarlijks naar de inspectie gestuurd.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie verwelkomen we drie nieuwe leerlingen op onze school.
In groep 2 komt Evan Ippel erbij.
In groep 3 zal Aram Schouten de groep versterken.
In groep 6 zal Alain Ippel erbij komen.
Hartelijk welkom op onze school!
Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 1/2B toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 1/2A een bijdrage verzorgen.
Gedragsregel van de maand

We zijn zuinig op onze spullen en die van een ander.
We zijn ook zuinig op de schoolomgeving.
Ondersteuningsgroep Medemblik
In het kader van Thuisnabij Onderwijs in Medemblik hebben de Jozefschool, het Koggeschip, de
Wegwijzer en de Maria-Bernadette school al enkele jaren een ondersteuningsgroep. Vorig schooljaar
sloten ook de Klaverwoid, de Koet en de Meridiaan bij onze Ondersteuningsgroep aan.
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Door extra financiële middelen vanuit het Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop en vanuit
het Innovatiebeleid van de Gemeente Medemblik kunnen we de Ondersteuningsgroep Medemblik
nog steeds goed financieren en zelfs uitbreiden van één naar twee dagen.
Leerlingen van deze scholen die specifieke onderwijsbehoeften hebben op het gebied van structuur,
rust, werkhouding en sociale vaardigheidstraining worden in de Ondersteuningsgroep extra begeleid.
In de Ondersteuningsgroep zal in korte tijd zoveel mogelijk ontwikkeling worden bewerkstelligd.
Marijke Bos geeft les aan de ondersteuningsgroep. Eén dagdeel per week komen de leerlingen op
één locatie bij elkaar. In het schooljaar 2017-2108 was dit op de Wegwijzer in Opperdoes. De andere
drie dagdelen zijn beschikbaar voor de begeleiding op school.
Volgend schooljaar wordt de Ondersteuningsgroep gelukkig gecontinueerd.
Vervangingen
Zoals elke school hebben we weleens te maken met verlof of ziekte van leerkrachten. In deze tijd is
het heel moeilijk om invallers hiervoor te krijgen. Ook oud-collega’s vragen we dan ook om af en toe
invallen. We zijn heel blij dat ze dat willen doen!
Soms lukt ook dat niet…...Dit schooljaar hebben daarom in totaal drie keer (twee dagen en een
ochtend) één groep naar huis toe moeten sturen. We doen dit niet graag, maar nood breekt soms
wetten.
Al met al mogen we toch niet klagen.
Hulp nodig! Schoonmaakweek 18 t/m 22 juni
De groepen 1/2A, 1/2B en 3 houden hun schoonmaakavond in week 25.
Meldt u aan bij de leerkracht van uw kind of via de klassenouders. Vele handen maken licht werk.
Neemt u zelf een emmer en doekjes mee?
De hogere groepen maken met de leerlingen zelf het lokaal schoon in de komende weken.
Kijkochtend groepen 1 t/m 3
Op woensdag 4 juli hebben de leerlingen van groep 1 , 2 en de kinderen die vlak voor, in of ná de
zomervakantie 4 jaar worden een kijkochtend.
De leerlingen van groep 2 zijn een ochtend in groep 3 om te wennen in hun nieuwe groep.
De leerlingen van groep 1 en de leerlingen die rond de zomervakantie 4 jaar oud worden, kunnen ook
kennis met elkaar maken in hun nieuwe groep.
Deze leerlingen krijgen een uitnodiging voor de kijkochtend.
Groep 3 vrij
Groep 3 kan op de kijkochtend woensdag 4 juli geen les krijgen van de eigen leerkracht. Hun
leerkracht geeft immers les aan groep 2. Daarom hebben de leerlingen van groep 3 deze
woensdagochtend vrij.
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Donderdagmiddag 19 juli ’s middags vrij.
Op deze middag hebben alle leerlingen vrij. De leerkrachten zullen dan allerlei voorbereidende zaken
voor het komend schooljaar en voor de laatste schooldag gaan doen.
Laatste schooldag
Op vrijdag 20 juli, de laatste schooldag, hebben alle groepen een continurooster van 8.30 uur tot
12.30 uur.
Op deze dag eten de leerlingen niet op school.
Museumbezoek
Diverse musea zijn of zullen nog worden bezocht door de groepen 3 t/m 8. Van het
Zuiderzeemuseum tot de Oudheidkamer vlak bij school. In onze Schoolgids is te vinden naar welke
musea de groepen elk schooljaar heen gaan.
Avondvierdaagse
Vorige week liepen er meer dan 110 leerlingen vier avonden met de Avondvierdaagse mee. Het was
een hele klus en iedereen heeft de medaille dubbel en dwars verdiend.
Een geweldige prestatie voor iedereen!!
Vakantierooster 2018-2019 Maria-Bernadette school
Harddraverij

17 september 2018

Herfstvakantie

20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari t/m 24 februari 2019

Meivakantie

19 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaartweekend

30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksterweekend

10 juni 2019

Juni-vakantie

15 juni t/m 23 juni 2019 (leerkrachten niet)

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2019

Op vrijdagen voor de vakantie gaan de leerlingen gewoon tot 15.15 uur naar school.
Dit vakantierooster kunt u ook in de Schoolgids vinden.
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Studiedagen 2018-2019
We zullen de dagen waarop de studiedagen worden gehouden weer afwisselen. Enkele studiedagen
zullen aansluiten op een vakantie.

In het komende schooljaar zijn de onderstaande studiedagen gepland:
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4

wo 14-11-18
vr 15-02-19
ma 15-04-19
dinsdag of donderdag (nog nader te bepalen)

De leerlingen hebben op deze vier dagen vrij. Op de kalender zijn deze dagen ook aangegeven.
In de Schoolgids kunt u uitgebreidere informatie vinden over de onderwerpen die we volgend
schooljaar gaan aanpakken.
Gratis E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books. Winactie: Om het
lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit
te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Foto’s
In de afgelopen tijd zijn er veel foto’s op onze website gezet. U kunt ze via MijnAlbum.nl bestellen.
Het laatste rapport
Het laatste rapport zal niet op de maandag in de laatste schoolweek worden meegegeven, maar een
week eerder nl. op maandag 9 juli.
De leerkrachten hebben dan, indien nodig, meer tijd om eventuele gesprekken met ouders te voeren.
Oudergesprekken volgend schooljaar
Volgend schooljaar zullen de informatiemomenten op de volgende manier ingedeeld zijn:
●
●
●
●

Informatieavond over de gang van zaken in de groep 1 t/m 7:
Informatieavond over de gang van zaken in de groep 8:
Oudergesprek over het eerste rapport:
Oudergesprek over het tweede rapport:

donderdag 20 september
woensdag 19 september
november week 48
april week 15

Voor alle ouders is het van belang om goed op de hoogte te zijn van wat er op school allemaal
gebeurt. We verwachten dan ook dat we op de informatieavond én op het oudergesprek naar
aanleiding van het eerste rapport alle ouders kunnen verwelkomen. Het is in het belang van uw kind!
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Tijdens de informatieavond op 19 en 20 september kunnen ouders aangeven op welk moment
(avond of middag) zij in november naar de eerste rapportbespreking willen komen.
Verder is het goed om te weten dat u altijd tussendoor een afspraak kunt maken met de leerkracht
als er zaken zijn die besproken moeten worden.
Informatieavond nieuwe stijl
Voor de tweede keer zullen we de informatieavonden nieuwe stijl gaan houden.Tot nu toe was het
zo dat de leerkracht met behulp van een PowerPointpresentatie ouders informatie gaven. Op 19 en
20 september gaan we dit weer anders doen.
Alle ouders én alle leerlingen worden op die avond van 18.30 uur tot 19.30 op school verwacht. Op
die avond is er een speciale rol weggelegd voor de leerlingen: zij zullen aan de hand van een
wegwijskaart hun ouders informeren. Verder zal er een informatieboekje van elke groep beschikbaar
zijn, zodat u thuis ook nog eens informatie kunt opzoeken.
Kortom: informatief en gezellig!
De ouders van leerlingen die in de loop van het schooljaar instromen, kunnen ook naar deze avond
komen. Ze zijn van harte welkom!!
Sporttoernooi groep 8
Woensdag 6 juni hebben de kinderen van groep 8 samen met de Jozefschool en De Meridiaan
meegedaan aan het sporttoernooi.
De wedstrijden voor het schaken en dammen werden tijdens schooltijd gespeeld op de MariaBernadette school en op de Meridiaan. Het tafeltennissen vond ‘s middags plaats.
Gymtijden schooljaar 2018-2019 in gymzaal de Munt
Maandag:

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur
13.15-14.00 uur
14.00-14.45 uur

groep 3
groep 4
groep 5A en 5B
groep 6
groep 7
groep 8

Vrijdag:

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur
13.15-14.00 uur
14.00-14.45 uur

groep 8
groep 7
groep 6
groep 5A en 5B
groep 4
groep 3

Op beide dagen zal Marco de Vent, de vakleerkracht van Sportservice West-Friesland,de gymlessen
verzorgen.
De groepen 1 en 2 gymmen elke dag in onze speelzaal.
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Juni-week
Alle leerlingen hebben van 25 t/m 29 juni een week vakantie. Op de vrijdag ervoor hebben de
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.
De leerkrachten hebben in die week geen vrij en zullen, op een uitzondering na, op hun gewone
werkdagen op school zijn. Zij gaan aan de slag met allerlei administratieve werkzaamheden:
CITO-toetsen nakijken en analyseren, groepsplannen maken, jaarbestelling doen, rapportgegevens
verzamelen. Kortom, genoeg werk te doen!
Kamp
Deze week is groep 8 op kamp geweest naar de kampeerboerderij in het Dijkgatsbos.
Momenteel zijn we aan het onderzoeken welke andere mogelijkheden er voor 2019 zijn. Volgend
schooljaar zullen we dan ook zeker naar een andere bestemming gaan.
Voorlezen in de onderbouw
Volgende week zullen de groepen 5 t/m 8 weer gaan voorlezen in de onderbouw.
Voor de bovenbouw-leerlingen is dit een goede oefening en voor de onderbouw-leerlingen is het
weer een bijdrage aan de woordenschatontwikkeling. Het werkt erg motiverend voor alle leerlingen!
Nieuws uit de kleuterbouw 15-06-2018
Afgelopen woensdag 13 juni hadden we een geweldig schoolreisje in speeltuin Neshof in Onderdijk.
Het was fris maar droog weer. De kinderen hebben heerlijk gespeeld, op de trampolines, het kasteel,
de grote glijbaan en natuurlijk de kabelbaan. Ook de lachspiegels waren druk bezet. Tussendoor even
uitrusten met een lekker zakje chips en na afloop lekker een ijsje. Om half 12 stonden de ouders voor
de terugreis alweer klaar in de speeltuin. In de bijlage kunt u meer over het schoolreisje lezen. Wij
willen alle hulpouders heel hartelijk danken. Voor het rijden en voor de begeleiding in de speeltuin,
namens de kinderen: bedankt!
Het thema ‘Vervoer’ hebben we vrijdag afgesloten en na het weekend starten we met ons laatste
thema van dit schooljaar ‘Vakantie’. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
De gezamenlijke schoonmaakmiddag is op woensdag 20 juni aanstaande. Via de klassenouders krijgt
u een oproep om ons mee te helpen de lokalen echt lekker schoon te krijgen. Als u geen tijd hebt om
op woensdag op school te helpen, kunt u speelgoed mee naar huis nemen om het thuis schoon te
maken.
Bij juf Karin in groep 1-2A is deze week Lennon Ram gestart. Welkom bij ons op school Lennon, leuk
dat je er bent.
Ouderhulp
De Ouderraad is gestart met het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur.
Het bleek dat heel veel ouders wel wilden helpen met het organiseren van activiteiten, maar niet
maandelijks wilden vergaderen. Door het opzetten van werkgroepen voor elke afzonderlijke
activiteit, zal er meer ouderhulp aangeboden worden. Voor ouders is dit beter afgebakend en zullen
de geplande activiteiten op een goede manier doorgang kunnen blijven vinden.
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De Ouderraad zal u binnenkort meer informatie geven.
Nieuwe kalender online of op papier
De Nieuwe kalender komt binnenkort online.
In de Ouderraad is afgesproken dat de papieren kalender niet meer aan ouders hoeft worden
verstrekt. In dit digitale tijdperk kan iedereen de kalender op onze website vinden. Dit scheelt een
hoop papier!
Indien ouders de kalender toch op papier willen hebben, kan het onderstaande strookje tot vrijdag
13 juli bij de leerkracht worden ingeleverd. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u
dan de papieren kalender.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders van ………………………………………………..uit groep ……………………….
willen graag een papieren kalender hebben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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