2018 – 2019

3 oktober - nummer 4

Agenda
Donderdag 04 okt.

Opening Kinderboekenweek (tot de vakantie)

Vrijdag

Dag van de leraar

05 okt.

Woensdag 10 okt.

Creadag

Maandag

Herfstvakantie (maandag 22 oktober is er weer school)

15 okt.

Woensdag 24 okt.

Het nieuwe Zoemertje verschijnt

Algemeen

Muziek (?)
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Terwijl ik dit stukje schrijf is het één grote kakofonie van geluid. Het lijkt net of het filharmonisch orkest
naast mij aan het warm blazen is. De geluiden van saxofoon, trompet, trombone en schuiftrompet
vliegen mij om de oren. Een heel vrolijk geluid maar dat maakt het wel wat lastig om me te concentreren
op het schrijven van het Zoemertje 
Om de week komt muziekjuf Carola in alle groepen om samen met de groepsleerkracht een muziekles
geven. De week erna geeft de groepsleerkracht zelf een muziekles. Vandaag is groep 5/6 voor het eerst
met blaasinstrumenten bezig. Als ik kijk naar de kinderen die op verschillende plekken bezig zijn en ik
zie de stralende gezichten dan weet ik dat we een eerste doel al hebben gehaald. Muziek is leuk om te
maken en naar te luisteren! Wie weet ontwikkelt zich dat nog verder tot een passie voor muziek voor
een aantal kinderen……
Maar na het stuk over passie van het team om het beste uit alle kinderen te halen is dat wel genoeg aan
de orde geweest. A.s. vrijdag 5 oktober is het dag van de leraar, daar geven we natuurlijk op school zowel
vanuit het bestuur als vanuit school aandacht aan. Noteert u a.s. 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 maakt grote indruk. Ik weet dat u voor de leerkracht van uw kind die dag het verschil
kan maken door op een dergelijke manier daar even aandacht voor te hebben. Doet u ook mee?
Ik wens u, mede namens het team, een fijne week en al lijkt het nog ver, een fijne herfstvakantie als u
dan vrij bent!
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Berichten in onze app zijn wel terug te zien
Na ons vorige bericht dat een pushbericht niet terug te zien is hebben we van meerdere ouders gehoord
dat dit wel kan! Als u een pushbericht krijgt en de melding is al weg dan kunt u die terugzien door in de
app linksboven op het tandwiel te drukken en dan meldingen te kiezen. Alleen de melding dat er een
bericht in Klasboek staat is niet terug te zien.
Alle ouders die ons getipt hebben bedankt voor het doorgeven!

Schoolfruit
Ook dit jaar doen wij weer mee met schoolfruit. We hebben bericht gekregen dat onze inschrijving is
goedgekeurd en we één van de 3008 uitgekozen scholen zijn die gratis schoolfruit geleverd gaan krijgen.
Voor iedereen komt er drie keer per week gratis fruit. In één van de volgende Zoemertjes komt meer
informatie over de startdatum en welke dagen in de week dat u geen fruit mee naar school hoeft te
geven. Bij het fruit programma horen ook een aantal lessen en komen de kinderen in aanraking met wat
minder bekende soorten fruit.

CREA
Op woensdag 10 oktober is de eerste crea van dit schooljaar.
De activiteiten staan in het teken van de herfst, de groepen 1 en 2 maken een
herfstmobiel, voor deze kinderen duurt de crea tot 10.00 uur, na de pauze zijn
ze terug in de eigen klas. De kinderen van de andere groepen kiezen ieder 2
activiteiten, een voor en een na de pauze.
Deze keer hebben we gekozen voor een nieuwe vorm, de kinderen van groep 3 en 4 samen, 5 en 6
samen en 7 en 8 samen. We hebben er zin in en hopen op een lekker herfstzonnetje voor de
buitenactiviteiten !

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Anne Fransen en ik ben 19 jaar
oud. Ik zit in het eerste jaar van de Pabo op hogeschool De Kempel. De komende
tijd ga ik stagelopen in groep 5/6. Ik ben hier op dinsdag en af en toe zal ik er de
hele week zijn. Ik woon in Beek en Donk samen met mijn ouders en broertje. In
mijn vrije tijd ga ik graag sporten of wandelen in de bossen met mijn hond.
Daarnaast vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en af te spreken met mijn
vriendinnen. Ik heb er super veel zin in, we gaan er samen een leuke tijd van
maken! Als jullie nog iets van me willen weten, spreek me gerust aan.

Nog een keer even voorstellen…
Hoi! Mijn naam is Tim van Kreij, ik ben 20 jaar oud en ik woon in
Beek en Donk. Ik heb het HAVO afgerond op het Dr.
Knippenbergcollege in Helmond en nu ben ik derdejaars PABO
student op Hogeschool De Kempel, ook in Helmond. Ik mag dit jaar
stage lopen op deze mooie school en ik start daarmee in groep 2/3
van Juffrouw Marion en Juffrouw Annemieke. Ik kijk ontzettend uit
naar het komende jaar en ik weet zeker dat het een hele leuke tijd
gaat worden!
Groetjes, Tim.

Muziek onderzoek
Op school geven we muziek de laatste jaren meer tijd en aandacht. We geven daarom Imke graag de
gelegenheid om voor haar profielwerkstuk een onderzoek te doen. Ze stelt zichzelf hieronder voor. Als
u wilt mee werken aan dat onderzoek zou dat fijn zijn!
Hallo,
Mijn naam is Imke de Beer. Ik woon op de Hei in Mariahout en ik ben 16 jaar oud.
Dit jaar zit ik in mijn laatste jaar van de HAVO. In mijn laatste jaar moet ik een profielwerkstuk maken.
Ik onderzoek wat de invloed van musiceren (instrument bespelen) is op de ontwikkeling van een kind.
Met deze enquête wil ik checken of mijn literatuuronderzoek overeenkomt met praktijk.
Mijn vraag is daarom of u samen met uw kind mijn enquêtes in wilt vullen. Eén enquête is voor de ouders
en de andere enquête is voor de kinderen. De enquête is anoniem. Uw gegevens komen niet in het
onderzoek te staan. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. Graag voor 10 oktober
invullen als u mee wilt doen. Het zou mij enorm helpen als u even tijd kunt vrijmaken om deze enquêtes
in te vullen. Alvast heel erg bedankt!
Ouder enquête : https://www.survio.com/survey/d/B4Q3V9U7N7C8W1H4E
Leerling enquête: https://www.survio.com/survey/d/K2V4C9Y6F6B2G0L3B

