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Agenda
Donderdag 22 nov.

Rapportgesprekken

Woensdag 5 dec.

Sinterklaasviering, alle ouders zijn welkom van 8.30-9.00

Woensdag 5 dec.

Het nieuwe Zoemertje verschijnt

Donderdag 6 dec.

Studiedag over o.a. visie van school.

Algemeen
Hoop en verwachting
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Sinterklaas is weer in het land! Daarmee is voor kinderen een vaak spannende en drukke tijd
aangebroken. Maar ook een gezellige en leuke tijd. Ok, eind december zijn we stiekem soms blij als
december weer voorbij is en de rust en concentratie weer terugkeert in de lokalen. Maar december
heeft vooral een bijzondere betekenis. De hoop en verwachting voor mooie dingen is te lezen op de
kindergezichten. Dat zag ik zondag al tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn pieten in Mariahout.
Die hoop en verwachting is er de komende maand op verschillende manieren. Ik ligt er twee uit.
Natuurlijk de hoop op leuke dingen, een mooi schoencadeautje en fijne pakjesavond. Een ander soort
hoop komt na 5 december als we richting kerst gaan. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Hij
bracht ons hoop en perspectief en door zijn voorbeeld konden veel mensen zien hoe wij kunnen leven
met elkaar. Het besef dat ieder mens telt biedt vooral degenen die het moeilijk hebben steun en hoop.
Een mooie warme tijd.
En dat is naast het leren van kennis één van dingen waar we op school mee bezig zijn. Hoe spelen en
werken we samen in de klas? Wat vind je fijn hoe een ander tegen jou doet en wat betekent dat dan
hoe jij moet doen? We hebben allemaal moeten leren hoe we met elkaar omgaan. Onze kinderen zijn
daarin niet anders. Met vallen en opstaan gaat dat meestal. Maar wel met onze hoop, vertrouwen en
verwachting dat de kinderen dat kunnen. En die hoop en verwachting is de ruimte en brandstof waaruit
mooie dingen voortkomen.
Zo heb ik de hoop en vooral het rotsvaste vertrouwen in de kinderen, ouders en het team. Door onze
samenwerking kunnen onze kinderen tot bloei komen! Hoop en verwachting, hele belangrijke
onderdelen in ons leven. Wat een energie en kracht kan je daaruit krijgen!
Ik wens u veel hoop en verwachting toe, en natuurlijk een mooie Sinterklaasperiode!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Sinterklaasviering 5 december
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas onze school weer bezoeken. U
bent van harte welkom om bij aanvang van de school de sint en zijn
pieten te verwelkomen in de aula. Dit zal zijn van ongeveer 8.30 tot
ongeveer 8.55. Daarna brengt de sint met zijn pieten een bezoek aan de
peuterspeelzaal en alle groepen van onze school. Foto's van de
ochtend zullen te zien zijn op de schoolapp en op de website. De foto’s
op de website zijn afgeschermd met een wachtwoord.

Vacature en vakleerkracht gym
Zoals u wellicht weet zijn er werkdrukgelden beschikbaar voor het basisonderwijs. Het team heeft
onlangs besloten hoe we die in willen zetten. Volgend schooljaar kiezen we voor de inzet van een
vakleerkracht gymnastiek die twee dagen in de week de groepen gym komt geven. Door de stagiaires
gym kiezen die er dit jaar zijn kiezen we daar nu nog niet voor. Dit jaar zetten we na de kerstvakantie
tot de zomervakantie drie dagen per week een groepsleerkracht extra. Deze zal in alle groepen komen
om de leerkrachten te ondersteunen en de klas les te geven. Naast werkdrukverlichting krijgen we zo
ook een kwaliteitsverbetering. Mocht u iemand weten die mogelijk geïnteresseerd is wilt u ze dan op
deze vacature wijzen? Dat kan ook via LinkedIn
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6470997898422161408
Er heerst nogal krapte op de arbeidsmarkt en alle hulp met verspreiden is welkom.

Rapportgesprekken en contact
Als u dit Zoemertje krijgt is de eerste avond met rapportgesprekken achter de rug en staat de tweede
avond voor de deur. We vinden het fijn om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw
kind. Op de rapportavond wordt ook gevraagd of u voldoende op de hoogte bent van de voortgang van
de ontwikkeling van uw kind. En of we daar samen voldoende contact over hebben. Mocht u na het
rapportgesprek (of op welk moment ook in het jaar) vragen of behoefte aan contact hebben geef dat
dan aan bij de leerkracht zodat we samen kunnen werken. De leerkracht doet dat andersom ook.
Samen staan we voor dezelfde taak: de ontwikkeling van onze kinderen zo goed mogelijk te laten
verlopen ☺

Schoolfruit
Vorige week was de eerste week dat we gratis schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag hebben
gehad. Dat was even wennen want veel kinderen hadden zelf ook fruit mee. U hoeft vanaf nu tot
medio april op deze dagen dus geen fruit mee te geven naar school.

Koersplan Eenbes 2019-2024
Ons bestuur heeft een visiedocument (Koersplan) waarin verwoord staat wat we voor alle Eenbes
scholen belangrijk vinden. Daarbinnen bepaalt elke school zelf hoe dit uitgewerkt wordt en waar de
prioriteiten liggen. Dat komt in onze schoolvisie naar voren waar we nu mee bezig zijn. Het Koersplan
loopt in 2019 af. Voor het nieuwe Koersplan wordt de mening van scholen, leerlingen, ouders en
onderwijspartners (zoals bijvoorbeeld Ukkepuk en de peuterspeelzaal). Hier is een heel traject voor
gemaakt om op verschillende momenten meningen op te halen. Van elke school zal er in januari een
ouder hieraan deelnemen. Rond die tijd zal ook aan de leerlingen uit de Kinderraad hun mening
worden gevraagd wat zij belangrijk vinden om te leren. Zodra er meer nieuws is wordt u weer op de
hoogte gebracht!

Nieuws van buiten
Organisatietalent gevraagd!!!
Wij hebben een hele leuke vraag voor jullie! Lijkt het je leuk
om een dag van de kindervakantieweek samen met ons te
organiseren? Of op een andere manier je steentje bij dragen
tijdens de voorbereidingen voor deze leuke week voor de
basisschooljeugd in Mariahout? Dan zijn wij op zoek naar
jou!!!
Meld je aan via onze site: Kvw-mariahout.nl

Nieuws van buiten
Lukt het je dochter maar niet om leesbaar te schrijven in de klas?
Of wordt je zoon snel boos, omdat hij niet zo snel kan rennen als
zijn vriendjes bij het voetballen?
Dan kan kinderoefentherapie een oplossing zijn!
Als kinderoefentherapeute behandel ik kinderen met problemen
binnen de motoriek. Denk hierbij aan moeite hebben met
schrijven of spellen met een bal, evenwicht of springen die bij de
gym niet goed lukken of over het algemeen lomp en houterig bewegen. Helaas kunnen
kinderen hier lichamelijk of sociaal-emotioneel last van krijgen. Daarom kan het goed zijn hier
wat extra aandacht aan te schenken.
Maakt u zich zorgen over de motoriek van uw zoon of dochter? Neem dan gerust contact
met mij op, dan denk ik graag met je mee.

Corien Gielens – Habraken
| Kinderoefentherapie Cesar
| Slaapoefentherapie Cesar
| Zintuiglijke prikkelverwerkingstherapie
| 06 42 77 70 72
| corien@natuurlijkbewegen.nl
| Oranjeplein 1 in Mariahout

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.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende datum:
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.

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

