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Klasseninformatie

Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 3 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE. (<- Klik er maar op!)
De volgende keer zal groep 4 een bijdrage verzorgen.
Aanmelding nieuwe leerlingen
In de week van 11 maart kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld. Het gaat om kinderen die
tussen 1 oktober 2015 en 1 januari 2017 geboren zijn.
Op maandag 11 maart tussen 19.00 en 20.00 uur is onze school opengesteld voor potentiële ouders.
Ouders kunnen op deze avond een kijkje nemen in de kleuterafdeling van de school en er zal om
19.15 uur een presentatie over de school worden gegeven.
Op dinsdag 12 maart vanaf 14.30 uur wordt de open middag gehouden en kunnen ouders met hun
kind onder schooltijd een kijkje komen nemen in onze school. Iedereen kan vanaf dat tijdstip
ongedwongen door de school lopen en eventuele vragen stellen. Ouders kunnen op deze manier
onze school in actie zien.
Tijdens deze open middag zullen enkele leerlingen van groep 8 rondleidingen verzorgen door de
school.
Elke ouder krijgt een informatiepakket met daarin de schoolgids en de inschrijfformulieren. De
inschrijfformulieren kunnen thuis worden ingevuld en in de hele week erna worden ingeleverd.
Ouders die kinderen bij ons op school hebben en hun jongere kinderen al hebben aangemeld, krijgen
gelijk met deze nieuwsbrief het inschrijfformulier mee. Wilt u dit zo spoedig mogelijk ingevuld
inleveren bij meester Bart of juf Karin?
We hopen op flink wat aanmeldingen!
Bij voorbaat dank.
Jongere broertjes en zusjes
Aangezien het ontwikkelen van toekomstplannen een jaarlijks terugkerend feit is geworden, willen
we graag weten welke nieuwe leerlingen we kunnen verwachten.
Zoals hierboven vermeld staat, krijgen aangemelde, jongere broertjes en zusjes automatisch een
plekje op onze school. Dit van tevoren aanmelden kunt u met behulp van het onderstaande strookje
doen.
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Wilt u het strookje binnen twee weken ingevuld afgeven op school bij juffrouw Karin of meester
Bart?
Makkelijker is misschien een mailtje met de onderstaande gegevens terug te sturen naar de directie
van de school! directie.mariabernadette@skowf.nl.

Dhr./Mevr.:

………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………..

Telefoon:

…………………………………………………………………..

heeft een kind (jonger dan 4 jaar) dat in de toekomst naar de
Maria-Bernadette school gaat.

Voornaam kind:

……………………………………………………….

Achternaam kind:

……………………………………………………….

Geboortedatum:

……………………………………………………….

Juffrouw Anne ook in verwachting!
Dat heb je met een jong team! Na juffrouw Manon, die na de voorjaarsvakantie met
zwangerschapsverlof gaat, en juffrouw Anoeska, die in juni verlof krijg, is nu ook juffrouw Anne in
verwachting. Gefeliciteerd! De kinderen van haar groep weten het al.
Juffrouw Anne zal tot het einde van het schooljaar werken. Afhankelijk van de bevallingsdatum zal zij
tot ongeveer de kerstvakantie zwangerschapsverlof hebben. Aansluitend zal zij één dag per week
ouderschapsverlof gaan opnemen en dus voor drie dagen per week terugkomen op school.
Nieuws uit de kleuterbouw
We werken volop binnen het thema ‘Museum’. Iedere week staat er een andere kunstvorm centraal.
De eerste week werkten we over De Stip, aan de hand van het gelijknamige prentenboek. Verder
komen Mondriaan en Kadinsky uitgebreid aan de orde. Er schuilen ware kunstenaars in de kinderen.
Ter opening hebben de juffen een toneelstukje gespeeld: juf Anne wilde voor haar nieuwe huis een
schilderij kopen, maar ze vond alles mooi: zee, gras, wolken, kinderen, dieren. Het liefst wilde ze alles
op het schilderdoek zien. Uiteindelijk kocht ze bij kunstschilder juf Karin een wit (niet geverfd)
schildersdoek. De kunstschilder vertelde haar dat daar alles op stond en ze betaalde er veel geld
voor. In het begin durfde juf Anne niet toe te geven dat ze niets op het schilderij zag, maar met
behulp van de kinderen gaf schilder Karin toe dat ze juf Anne voor de gek had gehouden. Juf Anne
kreeg haar geld weer terug en schilder Karin heeft beloofd nooit meer een leeg schilderdoek te
verkopen.
Na de vakantie werken we nog 1 week over dit thema.
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Helaas wordt de workshop met voorstelling Kattensprongen verzet. De dansdocente heeft haar
bekken gebroken en is nog niet in staat om in maart de voorstelling te komen instuderen met de
kinderen. We hebben de voorstelling verzet naar maandag 27 mei. De voorstelling (voor 1 ouder per
kind) zal dan zijn van 11.30 uur tot 12 uur. De voorstelling is in onze gymzaal.
Enquêtes
Om er achter te komen wat de mening over onze school is, houden we op gezette tijden enquêtes.
De onderstaande enquêtes worden gehouden:
●

De algemene enquête voor alle ouders en de leerlingen van groep 7 en 8 wordt eens per vier
jaar gehouden. Voor ouders is dit in 2018 gebeurd en voor leerlingen zal dit in 2020
gebeuren.

●

De enquête sociale veiligheid voor alle ouders wordt om de twee jaar gehouden (2019,
2021) en die voor de leerlingen van groep 7 en 8 elk schooljaar.

Op deze manier wordt ons onderwijs van alle kanten belicht en hebben we een goed startpunt voor
de verdere verbetering van ons onderwijs.
We gaan weer voor 100%!
In 2018 hadden we een record-aantal ingeleverde vragenlijst: 105 ouders vulden de enquête in! De
groepen streden om een extra schoolreisje naar het zwembad of het Funfestijn. Groep 4/5 ging er
toen op uit!
Door het nieuwe programma kunnen we niet bijhouden van welke groep de meeste ouders een
enquête hebben ingevuld. Toch willen we gaan voor 100%.
Voor leerlingen:
De leerlingen van de groep 6, 7 en 8 vullen de 15 vragen na een uitleg van de leerkracht tijdens
schooltijd op hun chromebook in. Daar is inmiddels al mee begonnen.
Voor ouders:
Na de voorjaarsvakantie, van maandag 25 februari tot en met woensdag 27 februari vanaf 8.20 uur
en vanaf 15.10 uur, staan in de bibliotheek van onze school zeker 30 chromebooks klaar voor ouders
die de enquête willen invullen. In de bibliotheek krijgt u van Alice of Miriam een code en het
beantwoorden kan beginnen. Het invullen zal maar ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen.
U mag natuurlijk ook in de bibliotheek een code komen ophalen en de 15 vragen thuis op uw
computer of telefoon gaan invullen.
Vrijdag 1 maart worden de codes van ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld meegegeven
aan de leerlingen.
We hopen weer op uw bereidwilligheid!
Met vriendelijke groeten,
Team Maria-Bernadette school
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Snelle berichtgeving!
In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het vinden van een invaller soms heel moeilijk
is. Op woensdag 23 januari hadden we geen leerkracht voor groep 6 beschikbaar. Dit was de eerste
keer dat dit in dit schooljaar gebeurde. De ouders van die groep werden door ons telefonisch op de
hoogte gesteld. We bemerkten dat de app-groep die sommige ouders via de klassenouder met elkaar
hebben heel snel werkte.
We willen van deze snelle berichtgeving dan ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken. Indien we voor
een groep geen invaller beschikbaar hebben, zullen we aan de klassenouder(s) vragen om dit bericht
via de groepsapp door te geven. Als een ouder niet in de groepsapp zit, wordt die door ons
persoonlijk opgebeld. Op deze manier kunnen we iedereen op tijd inlichten.
Daaropvolgend zal er altijd nog een mail van de directie volgen met enige uitleg.
Miranda Mania
Groep 8 gaat vrijdag 8 maart meedoen aan de Spinning-marathon voor Miranda Mania. Dit jaar
wordt er niet gewerkt met machtingskaarten, maar er zal op alle scholen een flessenactie worden
gehouden.
Stichting MirandaMania is in 2012 opgericht ter nagedachtenis aan Miranda Meendering, die op 37
jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van melanoomkanker. De stichting organiseert jaarlijks een
spinningmarathon en muziekfestival waarvan de opbrengst naar diverse goede doelen gaat. In 2019
zijn dit in ieder geval de Stichting Melanoom, Inloophuis Medemblik.
In de bibliotheek van onze school zal het inzamelpunt zijn. De leerlingen en ouders van alle groepen
kunnen daar lege flessen inleveren. We hopen dat het helemaal vol komt te staan!!

Groep 8 is de flessenactie al goed aan het promoten.
Van de lege flessen worden zelfs al hele kunstwerken gemaakt!! KIjk maar eens in de bibliotheek.
Informatie CITO-normering
Het behaalde CITO-resultaat wordt steeds vergeleken met alle leerlingen van Nederland in een
leeftijdscategorie. Voor elke CITO-toets kan een niveau van I t/m V behaald worden:
I
II
III
IV
V

Ver boven het gemiddelde (20%)
Boven het gemiddelde (20%)
De gemiddelde groep leerlingen (20%)
Onder het gemiddelde (20%)
Ver onder het gemiddelde (20%)
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Studiedag 15 februari
Op deze vrijdag zijn alle leerlingen vrij.
Op die dag zullen de leerkrachten aan de slag gaan met het analyseren van alle CITO-gegevens van de
leerlingen. Vervolgens zullen groepsplannen gemaakt worden waarin vermeld staat welke
onderwijsbehoefte de leerlingen hebben.
Staking 15 maart?
Op 15 maart wordt een landelijke onderwijsstaking gehouden. Op dit moment wordt
geïnventariseerd welke collega’s gebruik gaan maken van het stakingsrecht. Zo gauw we meer weten,
zullen we u informeren.
Vakantiespelen
Vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een folder over de vakantiespelen mee. Er kan
dit jaar weer online worden ingeschreven.
De kleurplaten van de Vakantiespelen liggen in de bibliotheek.
Jeugdsportpas te vroeg geplaatst
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is nu wel een bijlage toegevoegd over het kennismaken
met diverse sporten. Sportservice West-Friesland biedt dit mooie aanbod aan.
Zeer de moeite waard!!
Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’
GGD Hollands Noorden organiseert de gratis weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ in Sport- en
Wellnesscenter De Dars te Wervershoof. Deze training is voor kinderen op de Basisschool in groep 7
en 8 die onzeker zijn, gepest worden, stress voelen of groepsdruk ervaren. De training start op 26
februari 2019. Zie de bijlage.
Nieuwe rapporten
Ze zijn prachtig geworden!
Vrijdag 1 maart krijgen alle leerlingen het eerste, digitale rapport mee.
Verkeerssituatie bekeken

Burgemeester Frank Streng en raadslid Roel Braaksma zijn op 7 februari bij ons op school
geweest om de verkeerssituatie te bekijken.
Na Miriam van de MR gesproken te hebben, gingen ze om tafel met de directie. De
verkeerssituatie in het Bagijnhof en Ridderstraat zal enigszins worden aangepast en
burgemeester Frank Streng kwam met heel waardevolle ideeën die verder zullen moeten
worden bekeken.
Wordt vervolgd!
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