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Een nieuw schooljaar
Na een heerlijke zonovergoten zomervakantie is iedereen weer met veel zin begonnen. Het was
maandag dan ook weer heel gezellig op school.
Met elkaar zullen we het komende schooljaar de school weer op een goede manier gaan neerzetten.
Om alles goed te kunnen uitvoeren hebben we de hulp van ouders hard nodig. Verderop in deze
Nieuwsbrief wordt door de Ouderraad om uw hulp gevraagd. Niet om zitting te nemen in de
Ouderraad en acht keer per jaar te vergaderen, maar om mee te helpen bij het organiseren van één
activiteit. Lekker overzichtelijk en duidelijk. We hopen dan ook dat door deze nieuwe constructie veel
ouders zich zullen aanmelden.
We wensen iedereen een goed schooljaar toe!
Schoolbibliotheek in een ander jasje
In de zomervakantie is er weer veel werk verricht. Buiten zijn de dakkapellen aangepakt en binnen is
de bibliotheek zichtbaar veranderd. We zijn heel blij met het resultaat!!

Informatieavond groep 1 t/m 7 op donderdag 20 september
Zoals u al gelezen hebt in Nieuwsbrief 18 zullen de informatieavonden voor de tweede keer op een
andere manier gegeven worden.
Tot vorig jaar was het zo dat de leerkrachten met behulp van een PowerPointpresentatie ouders
informatie gaven. Op donderdag 20 september gaan we dit weer anders doen.
Alle ouders én alle leerlingen worden op deze avond van 18.30 uur tot 19.30 op school uitgenodigd.
Op deze avond is er een speciale rol weggelegd voor de leerlingen: zij zullen aan de hand van een
wegwijskaart hun ouders informeren over het leren op school.
Verder zal er op de informatieavond een informatieboekje van de groep aan ouders uitgereikt
worden. Ouders kunnen dan thuis op hun gemak nog eens de informatie doorlezen.
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Tijdens de informatieavond kunnen ouders zich inschrijven voor de oudergesprekken over het eerste
rapport die worden gehouden in de week van 26 november.
Ouders met meerdere kinderen op school kunnen van de ene naar de andere groep gaan of zich
eventueel opsplitsen.
Kortom: informatief en gezellig!
We hebben er weer erg veel zin in.
Informatieavond groep 8 op een andere dag
Voor groep 8 zal de informatieavond worden gegeven op woensdag 19 september van 18.30 uur tot
19.30 uur. Dit is gedaan omdat alle ouders van deze groep op hetzelfde moment aanwezig moeten
zijn.
Tijdens de informatieavond zal er naast de informatie over groep 8 uitleg gegeven worden hoe u de
uitslag van de Entreetoets moet interpreteren. Deze toets hebben de kinderen eind groep 7 gemaakt.
De uitslag van de Entreetoets zal op die avond aan de ouders worden meegegeven. Tevens zal er
informatie gegeven worden over het NIO-onderzoek dat dit schooljaar plaats gaat vinden op
maandag 8 oktober.
Juffrouw Yvonne Boon
Het gaat gelukkig beter met juffrouw Yvonne. Zij zal in de komende tijd twee keer per week op school
zijn om in groep 5B te assisteren bij het lezen en het rekenen. ZIj zal niet de klas overnemen, maar
alleen assisteren en instructie geven aan kleine groepjes leerlingen.
Juffrouw Chelsea en Manon geven les aan de groep en dat zal nog enkele maanden zo blijven.
Nieuws uit de Kleuterbouw
We zijn weer goed van start gegaan met z’n allen. In het begin is het altijd even vreemd, maar daarna
went het ook weer snel. We zijn maandag begonnen met een fotospeurtocht door de hele school. Zo
leren de kinderen het gebouw een beetje kennen. De komende weken staat alles in het kader van
kennismaken: met elkaar, de school, de juf, de klassenregels.
Bij juf Karin in groep 1-2A zijn Eva Alkema, Mavey Hermsen en Zara Kuipers in de groep gestart. Bij juf
Anne in groep 1-2 B zijn Jaap Brinkman en Isa Postma in de klas gekomen. Hartelijk welkom bij ons op
school en een hele fijne schooltijd toegewenst.
Snappet
Zoals u weet werken we vanaf maandag in de groepen 6, 7 en 8 met Snappet. Voor de leergebieden
Rekenen, Taal en Spelling gebruiken deze leerlingen geen werkboeken meer, maar de opgaven
worden direct op een chromebook ingevuld en gecorrigeerd.
Voor groep 5A en 5B hebben we het iets kleiner opgezet. Alleen voor het leergebied Rekenen wordt
Snappet gebruikt.
Het is even wennen voor de leerlingen die er voor het eerst mee werken, maar het enthousiasme is
groot. Dat zal zeker z’n vruchten afwerpen.
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Tijdens de informatieavond zullen de leerlingen die met Snappet werken dit zeker aan hun ouders
laten zien. Heel interessant!
Ouderhulp nieuwe stijl!
Beste ouders,
Vanaf aankomend schooljaar zal de ouderraad een andere structuur hebben. Wij hebben afgelopen
schooljaar afscheid genomen van meerdere OR-leden en wij danken hen hartelijk voor alle hulp in de
afgelopen jaren.
Vanaf dit schooljaar zal de OR met minder ouders zijn en dat betekent dat we af en toe hulp kunnen
gebruiken. Ouders die alleen willen helpen bij een bepaalde activiteit zijn van harte welkom (zonder
verdere verplichtingen binnen de OR).
Werkwijze:
Per activiteit zal een (app-)groep worden aangemaakt met een coördinerend OR-lid. Hieraan kunnen
andere OR-leden en hulpouders worden toegevoegd. Er zijn draaiboeken gemaakt en deze worden
gebruikt in de aanloop naar de activiteit.
Er zal met klassenouders worden geschakeld om hulp te bieden bij bepaalde activiteiten. Waarom
schakelen met klassenouders? Klassenouders hebben beter zicht op ouders in de klas die
kunnen/willen helpen bij een activiteit, zo kunnen we meer ouders bereiken. Het gaat dan om 1
activiteit en de betreffende ouder hoeft zich niet aan te sluiten als lid bij de OR. We zijn als OR erg blij
met alle hulp die we krijgen dus schroom niet om contact met ons op te nemen!
De activiteiten waarbij ondersteuning van/via klassenouders gevraagd kan worden, zijn onder
andere:
- Sinterklaas
- Kerst
- Coördinatie voorleesmoment (regelen van voorlezers)
- Pasen
- Hulp bij de activiteitendag (1x per 2 jaar)
- Schoolfotograaf
- Avondvierdaagse
- Eindmusical groep 8
- Laatste schooldag
U kunt zich opgeven bij Paula van der Laan 06-24095792 of email bartenpaula@hotmail.com.
Vele handen maken licht werk!
De Ouderraad

Kamp groep 8
Na heel veel jaren naar het Dijkgatsbos te zijn geweest met groep 7 en 8, hebben we voor komend
schooljaar een nieuwe kamplocatie.
We gaan met groep 8 naar een kamphuis bij het belevenissenbos in Lelystad. U kunt alvast een kijkje
nemen op de site van het belevenissenbos.
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www.belevenissenbos.nl
We verblijven daar van maandag 12 mei t/m woensdag 15 mei 2019.
We hebben er ontzettend veel zin in.
Wilt u iets weten?
Twee weken voor de zomervakantie is de schoolgids geplaatst op onze site en hebben alle ouders de
Schoolgids via de mail ontvangen. Alle informatie over onze school is hierin te vinden.
Om goed op de hoogte te zijn over hoe wij op school werken, is het van belang deze informatie door
te nemen. Elk jaar blijkt weer dat er heel wat veranderd is. Deze veranderingen kunt u vinden in de
schoolgids. Het neemt voor u als ouder een hoop onduidelijkheid weg.
Verder zal bij elke Nieuwsbrief informatie over het werken in de klas toegevoegd worden. Per
toerbeurt verzorgt één groep deze Klasseninformatie. Van de afgelopen jaren is dit ook terug te
vinden op onze website.
Kalender
De nieuwe kalender en de Schoolgids zijn op onze website te vinden. Ouders die dit hebben
aangegeven, hebben de papieren versie van de kalender vlak voor de zomervakantie ontvangen.
Klasseninformatie van start!
Vanaf Nieuwsbrief 2 zal elke keer op onze site weer één bijlage worden toegevoegd over wat er in de
klassen gebeurt. Groep 3 van juffrouw Jeanine en Ciska bijt dit jaar de spits af.
De bijdrage is te vinden onder het kopje Nieuwsbrieven én onder Klasseninformatie. We hopen u op
deze manier een nog breder beeld te geven van de activiteiten die wij doen.
Inloop
Onze school gaat elke dag tien minuten voor schooltijd open. Vijf minuten voordat de lessen
beginnen, gaat de zoemer. Leerlingen en ouders hebben zo de tijd om naar de lokalen te gaan.
Klasgenootjes en hun ouders vormen samen een grote groep mensen waardoor het lokaal heel vol
wordt. Voor leerlingen is dit niet prettig. Ze merken dat het te druk is en voelen zich er niet goed bij.
Ook de leerkracht kan de leerlingen niet de aandacht geven die zij vaak nodig hebben bij
binnenkomst.
We hebben daarom de volgende afspraken op onze school:
●
●
●
●
●

Tot de zoemer gaat om 8.25 uur en 13.10 uur, kunnen ouders hun kind tot in het lokaal
brengen.
De zoemer is het teken dat alle ouders uit het lokaal moeten.
Na de zoemer mogen ouders hun kind alleen tot aan de deur van het lokaal brengen. Ouders
mogen na de zoemer dus niet meer het lokaal in.
Indien u, als ouders, iets wilt melden bij de leerkracht, schrijf dit dan van tevoren op en geef
het briefje aan de leerkracht.
Indien ouders een uitgebreid gesprek willen met de leerkracht, kan een afspraak worden
gemaakt. Voor schooltijd elkaar onder vier ogen spreken gaat echt niet lukken!
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We gaan ervan uit dat we op deze manier de inloop prettig en overzichtelijk houden voor onze
leerlingen.
Gymtijden schooljaar 2018/2019 in gymzaal de Munt
In de Schoolgids en in Nieuwsbrief 18 staan de tijden vermeld.
Klassenouders (zie Schoolgids)
In de komende week zullen ouders weer worden benaderd. We hopen dat er ouders zijn die deze
taak weer op zich willen nemen.
Indien u hier graag voor in aanmerking wilt komen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de
leerkracht van uw kind!
Ouderbijdrage
Het onderwijs is weliswaar gratis, maar toch zijn er dingen waarvoor geen geld beschikbaar is. Zonder
ouderbijdrage kunnen wij activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, paasfeest,
museumbezoek, de vossenjacht etc. niet uitvoeren. De ouderraad vraagt voor deze extra activiteiten
dan ook een vrijwillige bijdrage. Op de site rijksoverheid.nl (basisonderwijs/ouderbijdragen) kunt u
terugvinden waar de scholen de ouderbijdragen voor gebruiken aangezien het geld van het
ministerie uitsluitend voor lesdoeleinden wordt aangewend. Op onze eigen site kunt u in de
jaarverslagen terugvinden wat de ouderraad de afgelopen jaren met de ouderbijdragen heeft
betaald. We zijn ons bewust dat dit een vrijwillige bijdrage betreft, maar we streven ernaar dat
iedereen hieraan deelneemt zodat er geen kinderen hoeven worden buitengesloten bij de extra
activiteiten.
Het bedrag is vastgesteld op 17,50 Euro per kind per schooljaar.
Het is mogelijk om dit contant te betalen in de aula. Volgende week is er iedere morgen tussen 8.30
en 8.45 uur iemand van de ouderraad aanwezig in de bibliotheek. ( Kunt u meteen even zien hoe
mooi de bibliotheek is geworden!!)
Tevens kunt u het bedrag voldoen via internetbankieren:
ING-rekeningnummer NL65INGB0003472226
t.n.v. Maria Bernadetteschool Oudercommissie
o.v.v. de naam en klas van uw kind.
Mocht u om een of andere reden bezwaar hebben dan kunt u altijd contact opnemen met
Clementine Kroezen (0227) 542304 of via e-mail cj.kroezen@quicknet.nl.
Het jaar 2017/2018 is afgesloten. We zoeken nog twee ouders voor de kascontrole. Ook hiervoor kun
je contact opnemen met Clementine Kroezen.
Alvast onze dank hiervoor.
De penningmeester van de Ouderraad
Rapporten
Aangezien we in november met een nieuw digitaal rapport gaan werken, hoeft het oude rapport niet
ingeleverd te worden.
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Noodformulieren
Het noodformulier van uw kind is meegegaan naar de volgende groep. Indien er wijzigingen zijn in
het telefoonnummer van de noodopvang wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?
Adreswijzigingen e.d. kunt u uiteraard aan de directie doorgeven.
Luizencontrole
De luizenmoeders zijn voortvarend van start gegaan! Direct op de eerste schooldag werd er
gecontroleerd.
Het controleren van uw kind is van groot belang. Blijf dit a.u.b. regelmatig doen.
Website
Heeft u de foto’s van de laatste schooldag al gezien in het fotoalbum?
Voorrondes
Donderdag 6 september deed groep 8 mee met de voorrondes voor de hardloperij en dikke
bandenrace tijdens de harddraverij.
Ambrasoft computerprogramma voor thuis
In alle groepen gebruiken we onder andere het computerprogramma van Ambrasoft. Dit zeer nuttige
programma heeft ook een thuisversie waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Heel veel ouders
(56%) hebben dan ook dit programma al geactiveerd voor hun kind.
De nieuwe leerlingen en de leerlingen die er thuis nog nooit mee hebben gewerkt, krijgen vrijdag een
informatiebrief (inclusief inlogcode) mee. Veel plezier met het programma.
De leerlingen die er in het vorige schooljaar al mee gewerkt hebben, kunnen dezelfde code blijven
gebruiken.
Harddraverij
Alle basisschoolkinderen (dus alle groepen) van stadskern Medemblik krijgen van
harddraverijvereniging Prins Hendrik een kermismunt die recht geeft op 1 gratis rit tijdens de 'Prins
Hendrik' kermis op het Gedempt Achterom op 15, 16 en 17 september 2018.

Een superstart
GEEF JE KIND EEN SUPERSTART! is een cursus voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders uit de
gemeente Medemblik. Deze cursus wordt georganiseerd door Team Sportservice in samenwerking
met lokale verenigingen. Tijdens de cursus krijgt u op een speelse manier informatie over voeding,
bewegen en gezond opvoeden. De cursus bestaat uit 13 bijeenkomsten, verdeeld over 12 weken in
de periode van 24 september tot 14 december.
Kosten
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Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de gemeente Medemblik. Hierdoor kunnen
wij de cursus voor €10 aanbieden. Bent u minimaal 10 bijeenkomsten aanwezig, dan krijgt u na
afloop van de cursus 2 zwemkaartjes cadeau.
Aanmelden
Ben je enthousiast en wil je meedoen aan de cursus ‘Geef je kind een superstart!’, meld je dan snel
aan, want vol = vol!
Je kunt je aanmelden via onze website www.teamsportservice.nl/westfriesland en klik op de button
‘Jeugdsportpas & Superstart’. Op de website vind je de folder met de exacte tijden van de
bijeenkomsten en lessen.

Bibliotheekbezoek voor leerlingen van groep 3 en hun ouders

HOE ZOEK JE EEN BOEK VOOR BEGINNENDE LEZERS IN DE BIBLIOTHEEK?
De Bibliotheek heeft heel veel boeken voor beginnende lezers. Maar hoe herken
je nu het juiste boek voor jouw kind?
De medewerkers van de Bibliotheek staan op woensdag 12 september tussen
14:00 tot 16:00 uur klaar om te helpen bij het zoeken naar boeken voor
kinderen in groep 3.
Zij geven uitleg over de AVI-indeling van de eerste leesboekjes.
LEZEN IS ÉÉN GROOT FEEST

Ontruiming
De 25e ontruiming van de school zal gewoon in oktober plaatsvinden.
Tijdschriften
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Er zijn vrijdag bij deze Nieuwsbrief folders van de jeugdtijdschriften meegegeven. U kunt de bonnen
voor een abonnement op Bobo, Okki, Taptoe, Freek of National Geographic Junior en de
PICA-typecursus rechtstreeks naar Blink Uitgevers sturen of u kunt het via internet invoeren. De
abonnementen lopen niet meer via school! U krijgt uw tijdschrift thuisgestuurd.
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