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Klasseninformatie

Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 5A toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 5B een bijdrage verzorgen.
Vragenlijsten sociale veiligheid Maria-Bernadette school
In de afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ook nog 88 ouders via
internet de vragenlijsten ingevuld. Onze dank hiervoor!
We hebben zo een goed inzicht gekregen over hoe er op dit gebied over de school gedacht wordt.
We zijn heel blij met het resultaat.
Door hieronder op het rapportcijfer klikken, komt u direct op de juiste plek op de website Scholen op
de Kaart. U kunt daar de score per vraag zien.

Oudertevredenheid:

7,8
Leerlingtevredenheid:

8,2
Snappet!
In de groep 5 t/m 8 werken de leerlingen met Snappet. In groep 5 is dit alleen voor het leergebied
Rekenen, maar in de groepen 6, 7 en 8 wordt dit programma voor meerdere leergebieden gebruikt.
De leerlingen maken opdrachten niet op papier, maar gebruiken een chromebook voor de
verwerking van de opdrachten.
In het onderstaande filmpje, dat alleen via deze weg gevonden kan worden, wordt hierover uitleg
gegeven. KLik maar op de foto!
De beelden spreken voor zich.
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Juffrouw Manon heeft een babytje!
Tadaa...! Daar is ze dan:
Op dinsdag 19-3-19 is Fabiën om 17.11 uur ter wereld gekomen!
Moeder en dochter maken het goed!
We wensen juffrouw Manon een fijne tijd toe!!

Nieuws uit de Kleuterbouw
Wat een geweldig thema hebben we de afgelopen weken gehad. We hebben in beide klassen
uitgebreid het boek ‘Het cijferwinkeltje’ van Marianne Busser en Ron Schröder behandeld. We
hebben uiteraard heel veel geteld en gerekend, ook met geld. Maar ook hebben we gepraat over
aanbiedingen, afprijzingen en hebben we veel gerijmd. En u heeft vast thuis al over het ondeugende
cijfertje gehoord: een cijfer dat zich steeds verstopt en dan aanwijzingen voor de kinderen laat liggen
over de plaats waar hij verstopt zit. Alle kinderen hebben inmiddels zelf een ondeugend cijfertje
gemaakt om thuis lekker mee te spelen.
Met ingang van volgende week start ons nieuwe thema ‘Lente’. Nog niet verklappen: als opening
gaan we maandag bekijken hoe bloemblaadjes verkleuren als bloemen gekleurd water op gaan
zuigen.
In groep 1-2A bij juf Karin is Lara Ali gestart. Welkom bij ons Lara, veel plezier op school.
Aanmelding nieuwe leerlingen
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In de afgelopen dagen zijn er steeds meer aanmeldingen bij ons binnengekomen. Het gaat in ieder
geval de goede kant op.
Op de drukbezochte Open Avond van 11 maart werd een presentatie over de school gehouden door
meester Bart en na afloop mochten de ouders ervaring opdoen met het werken met Snappet. Ze
mochten op chromebooks rekenwerk van groep 6 maken. Rayven, Timo en Romany van groep 8
assisteerden de ouders bij het inloggen en konden ook alle vragen beantwoorden die er bij ouders
leefden op het gebied van Snappet.
Op de Open middag van 12 maart werden door Kick, Melody, Maarten en Zoë verschillende
rondleidingen verzorgd. Ouders konden niet alleen aan de leerkrachten en directie hun vragen
stellen maar ook aan de leerlingen.
Kortom: het waren geslaagde aanmeldingsdagen.
Niet-staken op 15 maart
Bedankt voor de fijne reacties die wij hebben mogen ontvangen op de stakingsdag. We zijn heel blij
met de getoonde steun.
Studiereis Finland
Van dinsdag 2 april tot en met zaterdag 6 april zijn Bart Rosa Bian, Veronique Glim en Tom Botman
op studiereis naar Finland. Deze vijf-daagse reis staat in het teken van het bezoeken van Finse
scholen die op het gebied van gepersonaliseerd leren voorop lopen in Europa.
Aangezien we op het gebied van de digitalisering op onze school met Snappet al flinke stappen
hebben gezet, willen we dit zo voortzetten. Snappet is een eerste, flinke stap in die richting en
wellicht kunnen onze collega’s in Finland ons veel belangrijke dingen leren.
Vanaf dinsdag 2 april zal de groep van meester Tom en juffrouw Veronique een invaller hebben.
Voor zaken die met de schoolorganisatie te maken hebben, kunt u, indien nodig, contact opnemen
met Karin Gootjes en/of Margit Sijm.
We hopen met veel nieuwe ideeën terug te komen.
Schoolreisjes
De schoolreisjescommissie heeft voor dit schooljaar de volgende schoolreisjes op het programma
gezet:
Groep 1-2 gaat naar speeltuin De Neshof in Onderdijk.
Groep 3 gaat naar De Goudvis.
Groep 4 en 5 gaan naar Landgoed Hoenderdaell.
Groep 6 en 7 gaan naar Drievliet.
De bestemmingen voor de volgende schooljaren kunt u over een paar maanden vinden in de
schoolgids 2019-2020.
Groep 8 gaat het beleven!
Dat is zeker! Groep 8 gaat dit jaar namelijk op de kamp naar het belevenissenbos in Lelystad. Zij
verblijven daar van maandag 13 mei t/m woensdag 15 mei. De kamporganisatie heeft al een leuk
programma samengesteld. Wij weten het zeker. Het wordt een fantastisch kamp! Ouders krijgen
binnenkort een brief met informatie en in april krijgen de kinderen een kampboekje met informatie
over het kamp mee naar huis.
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11 oktober is het eindelijk weer zo ver!!
De Activiteitendag organiseren we om de twee jaar voor een goed doel in de school. De vorige keer
was dat voor meer groen op de speelplaats en voor het goede doel Kanjer in het zonnetje. Met een
deel van de opbrengst kregen kinderen die in een moeilijke situatie verkeren een fijne middag in het
Funfestijn aangeboden. Iedereen had ontzettend genoten. Kijk maar in het fotoalbum.
De volgende activiteitendag is op vrijdag 11 oktober 2019.
We kijken er nu al naar uit!
Medezeggenschapsraad Maria-Bernadette
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende maar ook wel eens een
beslissende rol in beleidszaken.
Mocht u als ouder(s) interesse hebben om een vergadering bij te wonen, bent u altijd van harte
welkom. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 10 april om 19.00 uur in de bibliotheek van
de school.
Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april vieren we voor de zesde keer Koningsdag. We starten om 8.30 uur met een
sportieve activiteit onder begeleiding van het lied. Alle leerlingen verzamelen zich op de speelplaats
en zullen samen de dag openen. De dresscode: sportief oranje!
Vervolgens zal ook dit jaar weer het Koningsontbijt in alle groepen plaatsvinden. Dat wordt smikkelen
en smullen. De Ouderraad zal er voor zorgen dat de bestelling wordt opgehaald bij een supermarkt in
de buurt en verspreid wordt over de groepen.
Vervolgens gaan we spelletjes in school doen. Groep 8 heeft voor de kinderen verschillende spelletjes
voorbereid. Alle kinderen van de school gaan gedurende de dag langs het spelletjescircuit. Dit onder
leiding van de kinderen van groep 8. Dit wordt flink zweten!
Alle kinderen doen mee!!
Inkomensondersteuning: In de bijlage treft u de flyer aan ‘ Extra’s voor gezinnen met een laag
inkomen 2019’. De regelingen zijn uitgebreid t.o.v. vorig jaar. De flyer is naast de Nederlandse taal,
ook vertaald in het Pools.
In de flyer staan:
● De regelingen voor financiële hulp van de gemeente Medemblik
●

Organisaties/dienstverleners die ondersteuning bieden bij vragen over geldzaken

●

Links naar websites waar men terecht kan voor financiële hulp:

●

○

Jeugdfonds Sport & Cultuur

○

Stichting Leergeld West Friesland.

Organisaties die praktische hulp bieden
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De papieren versie wordt vrijdag meegegeven aan alle leerlingen.
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