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Agenda
Maandag

24 sept. MR vergadering om 20.30

Donderdag 27 sept. Inloopspreekuur Logopedie Laarbeek 8.30-9.00
Woensdag 03 okt.

Het nieuwe Zoemertje verschijnt

Vrijdag

Dag van de leraar

05 okt.

Woensdag 10 okt.

Creadag, kunt u komen helpen?

Algemeen

Passie…….
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Passie voor het onderwijs. Ik heb het de afgelopen weken vaak gedacht……
Tijdens de lunch geniet ik weer eens van een gesprek in het team waarin gezocht werd wat voor een
leerling de beste hulp / aanpak is. Terwijl ik mijn salade eet, denk ik na over passie. Wat is passie
eigenlijk? Is passie die leerkracht die zoals hier in de pauze bezig blijft? Of op een niet werkdag
belangeloos terugkomt voor een gesprek met ouders? Of zorgt dat zij er samen met de duo collega is op
een belangrijk moment voor de groep? Maar passie is toch niet onbetaald werken?
Nee dat is het ook niet denk ik terwijl ik alweer een ander beeld in mijn hoofd krijg. Een split second
denk ik aan die leerkracht die zo …. goed de best doet om de groep met plezier dingen te laten leren
(het wat minder nette superlatief heb ik maar even weggelaten). En nog een split second later schieten
voorbeelden vanuit alle groepen door mijn hoofd. Hoe kinderen die wat extra’s nodig hebben worden
geholpen. Hoe gezocht wordt naar manieren om het lesgeven te verbeteren. Hoe er samen met de
kinderen gewerkt wordt aan het beheersen van kennis, vaardigheden en meningsvorming. Ik denk aan
de bezoekjes die ik in de klas doe en wat ik dan zie. Ondertussen zit ik met een grote glimlach mijn salade
verder te eten en mis ik de rest van het gesprek. Wat bestaat ons team toch stuk voor stuk uit passievolle
mensen…. (en kinderen en ouders maar daar wellicht een andere keer over).
En wat een geluk hebben onze kinderen dat ze bij die leerkrachten in de klas mogen zitten!
Passievol is niet perfect, gelukkig niet. We kunnen het altijd beter, zoals de informatie die we u zouden
sturen ter vervanging van de informatieavond. Maar daar neem ik graag de schuld van op me. Het kost
ons meer tijd dan verwacht i.c.m. met een heel schooljaar opstarten. Dat was niet zo bedacht en we
werken er hard aan om dat spoedig recht te zetten. Wat me weer terug op passie brengt. Vrijdag 5
oktober is het Dag van de leraar, een mooi moment om daar met het team even bij stil te staan besluit
ik. Maar daar zeg ik hier niet zoveel over want het team leest dit ook 😉

Noteert u vrijdag 5 oktober ook in de agenda? Een mailtje met fijne dag van de leraar, een hand met een
fijne dag vandaag, een kaartje of een tekening van een leerling. Altijd fijn om waardering te krijgen. Geen
salarisverhoging kan daar tegenop!
Blij met dit gedreven en mooie team stop ik de laatste hap in mijn mond….. Wat is werken in het
onderwijs toch een droombaan! (En na het lezen van dit stukje is voor een aantal teamleden het gelijk
duidelijk waarom ik een keer in de lunch zo stil was 😉)
Ik wens u, mede namens het team, een fijne week!
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

De eerste de KinderRaad van dit jaar
We zijn weer een nieuw jaar gestart en ook zijn er nieuwe kinderen
in de KinderRaad gekomen. We vinden het ook erg leuk dat wij
uitgekozen zijn voor de KinderRaad. We zijn met acht kinderen, dit
zijn de kinderen in de KinderRaad: Silke, Joep, Jade, Niels, Eva, Daan,
Pleun en Jens. We hebben dan ook een voorzitter: Jens en dat houdt
in dat hij de vergadering leidt. En dan hebben we ook een secretaris:
Jade, zij checkt de ideeën bus voor de vergadering van de KinderRaad. In de KinderRaad bedenken we
ideeën die de school beter maakt. En na de herfstvakantie starten we weer een nieuwe vergadering met
nieuwe ideeën. Getypt door: Pleun en Eva.

Kennismakingsgesprekken
Op dit moment hebben 34 gezinnen via de enquête laten weten wat ze van de
kennismakingsgesprekken vonden. We betrekken uw mening graag in de
evaluatie. Mocht u het vergeten zijn dan kunt u nu nog uw mening laten horen
via deze link : Klik hier om de enquête te starten.
Alvast bedankt voor uw reactie!

Toestemming voor het gebruik van gegevens; AVG
Op school maken wij foto’s en video’s om u te informeren. Deze komen bijvoorbeeld via de site,
nieuwsbrief en app naar u toe. Om dit te mogen gebruiken vragen wij u elk jaar toestemming. Zo kunnen
we u van foto’s voorzien van activiteiten van uw kind.
Op school zijn veel ouders actief in verschillende werkgroepen. Van MR, OR tot versierwerkgroep,
verkeersbrigadiers, klassenouders en zo kan er nog een waslijst gemaakt worden. Het is handig als de
werkgroepen onderling contact hebben en ouders ook kunnen bereiken. Elk jaar kwam ook “het
telefoonboek van Mariahout” uit met, per groep, de contactgegevens van alle ouders uit die groep.
Handig voor verjaardagen, iets af te spreken enz….
Met de AVG mogen wij dat alleen nog doen als we toestemming van u hebben hiervoor. Vandaag krijgen
alle oudste kinderen een brief mee waar u dit op kunt aangeven. We hopen dat u net als vorig jaar daar
weer toestemming voor al deze zaken geeft zodat we dit kunnen blijven doen.
Indien u hier vragen over heeft neem dan gerust contact op met Meester Arjan.

Ontruiming
Wij onze ontruimingsoefening weer gehad. Die dag was het slot van de deur naar het plein kapot en
moesten alle groepen via een andere uitgang naar buiten. Ook een mooie gelegenheid om na te denken
over hoe gaan we naar buiten als een uitgang geblokkeerd is! De ontruiming verliep zeer snel en rustig.
N.a.v. de oefening hebben we een paar dingen bijgesteld in ons ontruimingsplan.

2 oktober?
In de media zijn berichten dat er wordt opgeroepen tot een staking in de hele publieke sector op 2
oktober. Dat daar noodzaak voor is dat is duidelijk. Na Prinsjesdag blijkt dat er geen extra gelden voor
onderwijs zijn. Sterker nog, door een rekenfout van het ministerie krijgt het onderwijs een
“doelmatigheidsbezuiniging” die kan oplopen tot wel 180 miljoen euro. Vele jaren hanteren alle scholen
al de kaasschaaf in de begroting waardoor doelmatiger werken nu meer keuzes zullen worden wat doen
we niet meer. De geluiden tot een staking op die datum klinken nu nog niet zo hard en we hebben de
grote vakbonden er nog niet over gehoord. Het zou heel goed kunnen dat de actie niet doorgaat! We
informeren u daar echter wel over zodat als het wel doorgaat niet als een verrassing komt. Zonder
tegenbericht is er gewoon school op 2 oktober.

Berichten in onze app
Met de schoolreis is de app gebruikt om u te informeren over de aankomsttijd van de bus. Dit is een
pushbericht waarvan u alleen een melding krijgt. Als u die weghaalt, is het bericht niet meer op een
andere plek te lezen (m.u.v. meldingen uit het Klasboekdeel van de app en de nieuwsbrief ed).
Leest u dus eerst de melding voordat u de app opent!
Als u in de app op de tegel Klasboek klikt dan staat daar dat u berichtgeving van de groep kan aanzetten.
De groepen plaatsen regelmatig berichten. Als de melding uitstaat dan mist u die berichten wellicht. Tip:
zet in Klasboek de berichtgeving aan. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u aan juffrouw Jessie
om hulp vragen.

Informatie over de groep
We hebben even prioriteit moeten geven aan de afsluiting en opstart van het nieuwe schooljaar. We
hadden u allang de groepsinformatie willen sturen en hebben ons hierop verkeken. Ik wil graag
benadrukken dat dit NIET aan de juf of meester ligt (dit n.a.v. geluiden die ik hoor). Verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij mij en ik ben het met u eens dat we dit bij de start van het jaar moeten delen. Dit zullen
we in de toekomst ook zeker doen! Deze week maken we het concept af en komende week ontvangt u
middels een apart bericht de informatie. Mocht u daarna voor ons tips hebben dan kunt u dat aan mij,
Arjan Breijer, doorgeven. Excuses voor de late verzending!

Nieuws van buiten
Gratis Inloopspreekuur!
Logopedie Laarbeek houdt ook dit jaar op verschillende
data een gratis inloopspreekuur op Basisschool
Bernadette. Het inloopspreekuur is bedoeld voor
iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak,
taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen.
Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of
uw kind voldoende verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen?
Kom dan gerust langs voor advies.

Logopedie Laarbeek
Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl

Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data: Donderdag 27
september 2018 van 08.30u tot 09.00u en donderdag 29 november 2018 van 08.30u tot 09.00u. (Ik sta
in de hal van de Basisschool.)
Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het
inloopspreekuur? Neem dan vrijblijvend contact op.

Nieuws van buiten

Peuter- / kleuterviering
Op zondag 30 september is er
een
peuter- / kleuterviering in de
Michaëlkerk in Beek en Donk. De viering begint om 10:00
uur. Het thema is deze keer het scheppingsverhaal.
Alle kinderen mogen een dierenknuffel meenemen.

De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar
uiteraard is iedereen van harte welkom!

