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Klasseninformatie

Vanaf nu zullen bovenaan de Nieuwsbrief vier blauwe linken opgenomen worden. Bezoekers die de
Nieuwsbrief lezen, kunnen zo makkelijk switchen tussen de verschillende informatiebronnen van
onze school.

Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 7 over o.a. het PET-event toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 8 een bijdrage verzorgen.

Groep 8 wint!
Groep 8 heeft vorige week de SInterklaas-kraak-de-code wedstrijd in Medemblik gewonnen. Ze
mogen een uur gebruik maken van Samcity. Daar zijn ze dus bijna kind aan huis.

Ondersteuningsteam-vergadering
Op donderdag 13 december wordt de volgende ondersteuningsteam-vergadering gehouden. Meer
informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids.

Digitalisering gaat door
Voor 2019 zijn wederom chromebooks aangevraagd. Steeds meer groepen gaan de werkopdrachten
niet meer op papier maar digitaal maken.

Nieuws uit de Kleuterbouw
Wat een feestelijke tijd is dit toch! Woensdag 28 november hadden we een geweldige
Pietenochtend. Alle kinderen waren verdeeld over 4 kleine groepjes van 10 kinderen. Met dit groepje
gingen de kinderen achtereenvolgens: pepernoten bakken en schminken, pietengym, sinterklaasfilm
kijken en spelletjes/knutselen. Aan het einde van de ochtend hebben alle kinderen hun
pietendiploma gehaald. Als Sinterklaas invalpieten nodig heeft, dan kan hij ze bij ons lenen. De pieten
die op de pietenochtend rondliepen bleken gelukkig ook niet zo eng te zijn. Dank aan de moeders die
ons hebben geholpen met schminken en pepernoten bakken.
Vrijdag 30 november werden we getrakteerd op een poppenkastvoorstelling uitgevoerd door Hans
Rob (opa van Mick - 1-2A). Jan Klaassen had in het bos een circusaapje gevangen en naar Sinterklaas
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gebracht. Hij hoopte dat hij van Sinterklaas een vrijkaartje voor de circusvoorstelling zou krijgen.
Alleen deed het aapje allemaal gekke dingen en daar had Jan Klaassen niet op gerekend.
Woensdag kwam Sinterklaas natuurlijk op school en dat maakte het feest compleet. Na dit feest zijn
we direct in de kerstperiode aanbeland. De lessen en spelletjes gaan de komende twee weken over
kerst en het kerstverhaal.
Afgelopen week zijn Liam en Lennon Redeker 4 geworden. Liam is bij juf Karin gestart en Lennon bij
juf Anne. Veel plezier bij ons op school, jongens.

Voorlezen in de onderbouw
In de laatste week voor de kerstvakantie 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!

Voorlopig advies
Voor groep 8 was het vorige week een spannende week. De kinderen kregen de uitslag van de
NIO-toets en het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Samen met hun ouders kwamen ze
op gesprek op school. De kinderen van groep 8 kunnen super trots zijn op zichzelf!
Binnenkort gaan de kinderen met school op bezoek bij de Dijk, ‘d Ampte en ‘t Wiringherlant.
Daarnaast zullen zij zelf met hun ouders verschillende open dagen bezoeken. Veel plezier!

Nieuw logo
Binnenkort zal onze school een nieuw logo hebben. Het oude logo, dat afkomstig was van een
bouwtekening van 1929, hebben we vanaf ongeveer 1985 gebruikt. Het zal worden vervangen door
een moderne versie.
In de volgende nieuwsbrief zullen we het presenteren.

Het oude logo……
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Catechese ouderbrief
Alle ouders hebben de informatiebrief over het catecheseproject GAST via de mail ontvangen.

Klachtenregeling en Interne contactpersoon
Waar mensen samenkomen, wilt het ook weleens voorkomen dat er iets niet gaat zoals u graag zou
willen.
De klachtenregeling is dan een leidraad voor de mogelijke procedure.
De interne contactpersoon is voor de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van
leerlingen/en of ouder(s)/verzorger(s)die een klacht hebben. Hij/zij is onafhankelijk en behartigt de
belangen van de leerling/en of ouder(s).
In eerste instantie zal getracht worden de klacht in goed overleg met de betrokkenen op te lossen.
Als dit echter niet het gewenste resultaat oplevert, zal overleg met de directie plaatsvinden. De
contactpersoon kan degene met de klacht ondersteunen, bij de procedure rondom de afhandeling
van de klacht.
De interne contactpersoon van de Maria Bernadette School is Miriam Ross.
Zie voor verdere informatie de studiegids: “ Klachtenregeling” en de informatie die op onze website
staat. Klik hier maar op de link.

Nationale Voorleesdag op woensdag 23 januari 2019
Woensdag 23 januari 2019 doen we mee aan de Nationale Voorleesdag. Dit jaar is het thema
gevoelens. Diverse mensen zullen komen voorlezen en vertellen. Aan de klassenouders zal gevraagd
worden om voor hun groep een voorlezer te vragen.
Voor alle duidelijkheid melden we hierbij dat de leerlingen gewoon thuis moeten ontbijten.

Sinterklaas bedankt
Namens alle leerlingen willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het Sinterklaasfeest.
Met elkaar hebben we er weer een prachtig feest van gemaakt. De foto’s in het fotoalbum spreken
voor zich!.

Klik maar op de foto!
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Schoonmaakavonden groepen 1 t/m 8
In week 3 van 14 januari tot 18 januari zullen de jaarlijkse schoonmaakavonden gehouden worden.
Via de klassenouders zal weer hulp gevraagd worden. Welke avond schoongemaakt wordt voor de
klas van uw kind is op dit moment nog niet bekend.

Meer groen? Meer roze!
De bomen die we weken geleden hebben geplant, slaan goed aan. Ze staan in bloesem! Meer roze!

Herinnering ouderbijdrage
Uit onze administratie is gebleken dat nog niet iedereen de ouderbijdrage heeft voldaan. Wellicht is
dit aan uw aandacht ontschoten. Op dit moment zijn er nog ruim 70 leerlingen waarvan de
ouderbijdrage nog niet is betaald.
Ondanks het feit dat het een vrijwillige bijdrage betreft willen we u verzoeken dit alsnog te doen,
zodat de betalingen niet in het gedrang komen. Dankzij deze ouderbijdrage kunnen er namelijk vele
extra dingen worden gedaan waar de school geen budget voor heeft. En ook voor de ouderraad is
december de duurste maand.
De kosten zijn begroot op 17,50 per kind. U kunt deze voldoen op NL65INGB0003472226 o.v.v. de
naam en de groep van uw kind of u kunt deze contant in een gesloten envelop in de klas betalen aan
de juf. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,
Ouderraad Maria-Bernadetteschool
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Gymtijden groep 5 en 6 gewijzigd
De groepen 5A en 5B gymden tot nu toe samen. Dit is best een grote groep om gym aan te geven.
Vijfendertig leerlingen hebben immers een hoop ruimte nodig! Iedereen begrijpt dat dit om
financiële redenen zo gedaan is.
Na de kerstvakantie zal dit echter door de bereidwilligheid van Marco, de gymleerkracht, veranderen.
De groepen krijgen dan apart gymles.
Per 01-01-19
Maandag:

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.00-10.37 uur
10.37-11.15 uur
11.15-12.00 uur
13.15-14.00 uur
14.00-14.45 uur

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

Vrijdag:

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.00-10.45 uur
10.45-11.22 uur
11.22-12.00 uur
13.15-14.00 uur
14.00-14.45 uur

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

Op maandag gaan de leerlingen van groep 6 na afloop van de gymles direct naar huis toe.
Marco de Vent zal dan de BSO-ers naar school brengen.

Extraatje voor kinderen
Als bijlage is een document toegevoegd over de December-actie van de Gemeente voor gezinnen die
niet veel te besteden hebben.

Nieuwsbrief Maria-Bernadette school
5

Donderdag 20 december vieren we kerstmis op onze school.
Om 17:15 uur gaat de deur open.
De kerstviering is van 17:30- 19:00 uur

Voor de kerstmaaltijd heb je een bord, beker en bestek nodig.
(Graag donderdagochtend meenemen in een plastic zak)
De ouders zijn vanaf 18:15 uur van harte welkom op het
sfeervolle schoolplein. De ouderraad zorgt voor warme
chocolademelk en glühwein.
We maken er samen een mooie avond van!
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