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Klasseninformatie

Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 5B 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

Je komt alleen aan andermans spullen,
als je erom gevraagd hebt.
Catecheseproject TUIN
In de komende weken gaan we in alle groepen aan de slag met het project TUIN. In de bijlage vindt u
de informatie voor ouders.
Koningsdag vrijdag 12 april
Voor het koningsspelenontbijt moeten de kinderen zelf een bord, beker en bestek meenemen!
In de vorige nieuwsbrief vindt u alle overige informatie over de koningsspelen.
Vastenactie
Volgende week krijgt uw kind weer het jaarlijkse vastenzakje mee naar huis. Dit jaar gaat het geld
naar projecten rondom water.
Water verandert alles!
In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor
mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie
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dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.
We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij
afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt
veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon
naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk.
Schoon water verandert alles!
Zij zullen dus heel blij zijn met een kleine bijdrage van jullie allen.
De vastenzakjes moeten uiterlijk 12 april weer ingeleverd worden bij de leerkracht.
Palmpasen
In het verleden werden de palmpasenstokken op de scholen gemaakt, dit jaar zal dit anders gaan. De
palmpasenstokken zullen dit jaar versiert en rondgebracht worden door de kinderen van de kidzclub.
De palmpasenstokken worden naar ouderen of zieke mensen gebracht.
Maar… hier hebben wij uw hulp bij nodig!
Vanaf komende zondag zal er achter in de kerk een mand staan waarin wij leuke en smakelijke
dingen kunnen verzamelen om de palmpasenstokken mee aan te kleden. U kunt hierbij denken aan
een puzzelboekje, tijdschrift, koffie, thee, chocolaatjes, snoepjes etc. Graag in (boterham)zakjes
verpakt.
Ook kunt u in de week van 8 april de zakjes met lekkere spulletjes inleveren op school. In de
bibliotheek zal een speciale mand worden neergezet waar we de zakjes verzamelen. Deze zullen wij
op 12 april aanbieden aan de kidzclub.
Bij voorbaat heel veel dank.
Juffrouw Sandy in verwachting
Wat een baby’s op de Maria Bernadette school. Ook juf Sandy is in verwachting, van haar derde
kindje. Van harte gefeliciteerd met dit leuke nieuws! De kinderen van haar groep weten het al.
Juffrouw Sandy zal tot het einde van het schooljaar werken. Afhankelijk van de bevallingsdatum zal zij
tot ergens in januari zwangerschapsverlof hebben. Daarna zal zij weer voor 2 1/2 dag komen werken.
Nieuws uit de Kleuterbouw
Het thema ‘Lente’ is in volle gang. De kinderen hebben goed gekeken naar de witte tulpen die in
gekleurde ecoline hebben gestaan. De witte bloemblaadjes kregen prachtige kleuren en strepen. We
hebben het over typische lente-dingen: blaadjes aan de bomen, namen van de verschillende
voorjaarsbloemen, kalfjes, lammetjes en kuikentjes. We werken tot de mei-vakantie over het thema
‘Lente’ en natuurlijk over het Paasfeest.
Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april wordt door groep 8 de eindtoets (IEP toets) gemaakt.
De IEP is een eindtoets voor groep 8 die verplicht moet worden afgenomen. De IEP Eindtoets meet
de verplichte vaardigheden: lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag
van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor
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het voortgezet onderwijs. Eventueel kan het schooladvies nog naar boven worden bijgesteld, dit
beoordeelt de leerkracht van groep 8. Indien de score lager is, zal het schooladvies niet worden
bijgesteld. We wensen de kinderen van groep 8 veel succes!
De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben een informatiefolder over de Iep-toets ontvangen
via de mail.
Afval scheiden
Binnenkort gaan we op de Maria-Bernadette school starten met het scheiden van afval. Dit om de
kinderen meer milieubewust te maken. Wij zijn van mening dat wij als school hier het goede
voorbeeld in moeten geven. Vanaf mei/ juni gaan we plastic-, gft- en restafval scheiden. Oud papier
scheiden we al en dit blijven we ook doen.
Naast het scheiden van afval willen we u vragen om geen plastic verpakkingen meer mee te geven of
zoveel mogelijk te beperken. We willen stimuleren om drinken mee te nemen in doppers of bekers
en koekjes of fruit in een bakje. Op deze manier kunnen we het afval op school beperken. We hopen
dat u als ouder hier aan mee wilt werken. Alvast bedankt!
Sporttoernooien
Dinsdag 14 mei is de sportdag voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Groep 8 is deze week op
kamp en doet dus niet mee aan de sportdag.
Vrijdag 17 mei is de sportdag voor de groepen 1 t/m 4. Meer informatie over de sportdag ontvangt u
in de volgende nieuwsbrief.
Op woensdag 22 mei is het schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen van groep 8. De teams worden
aangevuld met kinderen van groep 7. Op woensdag 26 juni doen een aantal kinderen van groep 8
mee met het dam- schaaktoernooi, dit vindt in de ochtend plaats. In de middag het
tafeltennistoernooi. Het duurt nog even, maar we wensen de kinderen alvast veel succes!
Kunstproject
Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn
simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel
te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven.
Volgend schooljaar gaan we in februari deelnemen aan het kunstproject ‘De kunstweken’. Tijdens
deze weken maken de kinderen kennis met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of
Mondriaan en worden de leerlingen in hun eigen werk geïnspireerd. De kinderen gaan zelf
kunstwerken maken, en deze zullen te zien zijn in een digitale tentoonstelling.

Nieuwsbrief Maria-Bernadette school
3

