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Agenda
12 feb

studiedag (alle kinderen zijn vrij)

21 feb

Carnavalsviering (zie stukje voor o.a. schooltijden)

24 t/m 28 feb

Voorjaarsvakantie

2 mrt

MR vergadering

4 mrt

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vorige week hebben we twee dagen gestaakt. En al staan we volledig achter de doelen van de staking
geeft het ons wel een dubbel gevoel. We willen namelijk liefst gewoon met de kinderen aan de slag.
Lekker in de klas ze elke dag weer nieuwe dingen leren en de kinderen te begeleiden in hun
ontwikkeling. Dat is waar wij voor willen gaan. Dat is waarom wij voor het onderwijs hebben gekozen.
En we zien dagelijks dat we niet alles wat we eigenlijk willen voor de kinderen kunnen doen. We
hebben immers maar twee paar handen, twee paar ogen en een beperkte tijd waarin alles moet
gebeuren. Vanuit een gevoel van noodzaak om de toekomst te verbeteren hebben wij gestaakt. We
vagen om meer collega’s, minder werkdruk en een gelijkwaardige beloning met het voortgezet
onderwijs. Zie ook het stukje over de staking.
Ondertussen is bijna elke groep klaar met de CITO toetsen die altijd in januari / februari afgenomen
worden. Zodra wij ze in het leerlingvolgsysteem invoeren kunt u ze gelijk zien in de app onder de knop
Parnassys. Na het afnemen van de toetsen volgt het analyseren. Hoe is elk kind vooruit gegaan? Na
deze analyse wordt gekeken wat de komende periode nodig is om de kinderen zich te laten
ontwikkelen. Dat leggen we vast in een groepshandelingsplan voor het komende half jaar. Zo werken
we met een cyclus: het maken van een plan, het uitvoeren ervan, een controlemoment en weer het
aanpassen van het plan. Zo kunnen we vanuit de behoefte van kinderen kijken wat er nodig is voor ons
onderwijs. Natuurlijk gaat niet alles om resultaten, ook creatieve vakken en gedrag zijn belangrijk. Zie
ook het stukje over de studiedag.
Ik wens u een fijne week en op naar de carnaval!
Met vriendelijke groet,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Carnaval 2020
Onder het motto “We klappen erop!”, zal de Bernadetteschool op 21 februari a .s. het carnavalsweekend
inluiden. Zoals gebruikelijk gaan we ook dit jaar weer de straat op middels een optocht. De route is als volgt:
(Opstellen voorkant school oversteken naar het Oranjeplein – Julianastraat – Past. Van Eijndhovenstraat –
Tuindersweg – Zuster Persoonstraat – Wilhelminastraat – Bernadettestraat – Buurthuis- school)
De ochtend start om half 9 in de eigen klas, waarna we rond 9.00 uur de Prins en Prinses van de Heikneuters en
hun gevolg zullen ontvangen in de aula! Om half 11 starten we met de optocht. (zie route) Nadat de optocht is
afgelopen volgt de prijsuitreiking in de aula, waarbij u als
ouders ook aanwezig kunt zijn. Om 12.00 uur is de
onderbouw uit en mogen ze gaan genieten van de
voorjaarsvakantie. De kinderen van de bovenbouw krijgen
een lunch aangeboden verzorgd door de Ouderraad. Tijdens
deze lunch zullen er enkele optredens plaatsvinden. Daarna
sluiten we op een carnavaleske manier af in de eigen klas.
Om 14.00 uur mogen ook de bovenbouwers lekker gaan
genieten van een weekje vrijheid en blijheid. Alaaf!
De carnavalscommissie

De staking van vorige week
Tijdens de staking van vorige week hebben wij aandacht gevraagd voor het onderwijs. We willen dat er meer
mensen kiezen voor het onderwijs, zodat het lerarentekort verdwijnt. Dat heeft maatregelen van de regering
nodig waaronder het terugdringen van de werkdruk en een gelijke beloning met het voortgezet onderwijs. We
willen goed onderwijs voor onze kinderen bieden en dat vraagt om een investering. Helaas heeft staking niet het
gewenste doel gehad. De bonden zijn een plan aan het maken om elke maand aandacht te vragen voor het
onderwijs. Voor zover nu bekend blijven de scholen dan gewoon open! Als de overheid het bedrag wat ze
jaarlijks uitgeven verhogen naar het gemiddelde wat de westerse landen per inwoner aan onderwijs uitgeven,
dan zijn we al heel blij!
Wij hebben de staking gebruikt om te werken aan zaken voor onze kinderen die erbij komen. Vaak worden die
in de avonden en weekenden gedaan. Zoals bijvoorbeeld rapporten, groepshandelingsplannen, historische
overzichten, het verwerken van toetsgegevens, enz.

Studiedag
Op de studiedag van afgelopen maandag zijn we weer bezig geweest met sociaal sterke groep. Vanaf nu gaan
we maandelijks in elke groep aan de kinderen naar hun beleving van school vragen. Als de antwoorden daarvoor
aanleiding geven gaan we met die leerling in gesprek om te kijken hoe iets verbeterd kan worden. Zo hebben we
een extra middel, naast de dingen die we al doen, om het welbevinden van de kinderen te monitoren en bij te

sturen waar nodig. Binnenkort gaan we ook starten met het sociobord. Dat is een middel om van elkaar te leren
hoe je goed samen kan spelen en omgaan. We kijken vooral naar waar het goed gaat. De kinderen waar het niet
goed ging leren van het voorbeeldgedrag wat voor hen helpend is om de volgende keer te doen. Zo sturen we
op een positieve manier het gedrag bij. Tevens hebben we de dag gebruikt voor een stuk evaluatie en
organisatie. Een dag waarop we veel hebben kunnen doen

Juf Mirjam weer terug van verlof
Na de carnavalsvakantie komt juf Mirjam op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven. Meester Huub blijft de
rest van het jaar op donderdag en vrijdag de groep lesgeven. Juf Zita is vanuit de vervangerspool bij ons en zal
na de vakantie op andere scholen gaan vervangen. Meester Huub en juf Zita bedankt, en fijn dat juf Mirjam er
weer is

Brede school
Als school hebben we een samenwerking met de
peuterspeelzaal en Ukkepuk. We infomeren u graag
hierover.
Dit jaar hebben we al verschillende activiteiten samen
gedaan en zijn begonnen met de Kinderboekenweek.
We hadden een gezamenlijke start en de kinderen van
de bovenbouw zijn bij de kleuters en bij de
peuterspeelzaal voor gaan lezen. De kinderen van
Ukkepuk mochten daar aan de jongere kinderen ook
voorlezen.
Verder hebben we met beide groepen kleuters een
herfstwandeling gemaakt waarbij iedereen die zin had
aan kon sluiten. Ook de kinderen van Ukkepuk en de peuterspeelzaal hebben samen in het park gewandeld.
De kinderen van Ukkepuk en de peuterspeelzaal zijn op een ochtend bij de kleuters in de klas mee komen spelen
en dat is voor beide partijen heel gezellig. Ook zijn ze buiten een keertje mee komen spelen.
In de gymzaal hebben we samen de pietengym gedaan en de kinderen van groep 8 zijn ons daarbij komen
helpen. Helaas kon Ukkepuk niet komen vanwege het slechte weer. Hopelijk kunnen ze volgende keer wel weer
mee komen pieten gymmen.
We hebben meegedaan aan de voorleesdagen en vanuit de bibliotheek hebben we een activiteit bij ons op
school in de bieb gehad. Ook de peuters van de peuterspeelzaal en Ukkepuk waren hierbij uitgenodigd.
De volgende gezamenlijke activiteiten zijn al weer gepland en de modeshow met Carnaval is de start hiervan.
Door de gezamenlijke activiteiten bieden we een doorgaande lijn en maakt de start op school voor de kinderen
veel makkelijker.
Daarnaast hebben we periodiek brede school overleg en zijn we bezig in een traject om van een Brede school
een Kindcentrum te worden. Dat biedt de kans om onze samenwerking tegen het licht te houden en te kijken
waar we dat nog kunnen verdiepen. Later krijgt u hier nog meer informatie over als dat concreter is.

Ouderportal ParnasSys
Heeft u vragen of problemen hebben over de oudersportal (knop ParnasSys in de app) of de app?
Dan kunt u uw vragen hierover stellen aan juf Paula via paula.prick@eenbes.nl
Elke woensdag beantwoordt ze hier vragen over.
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Zalige pater Eustachius van Lieshout parochie
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
0492-461216
info@eustachiusparochie.nl
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Beek en Donk, februari 2020

Beste leerlingen en ouders van groep 8
Dit voorjaar starten we weer met de voorbereiding op het vormsel.
Door jullie Doopsel en Eerste Communie zijn jullie bij Gods grote familie gaan horen. Die familie noemen we de
Kerk. Met je Vormsel mag je nu zelf kiezen om niet alleen voor jezelf te leven. Je mag kiezen om bij iets veel
groter dan jezelf te gaan horen. Wil je ook een eerlijke wereld waar mensen met elkaar in vrede leven? Wil je ook
dat mensen bewuster gaan leven? Wil je ook een betere balans tussen mens en natuur? Durf je tegen de stroom in
te gaan en echt een verschil te maken? Meld je dan aan voor het Vormsel!"
Om je goed voor te bereiden op het vormsel, komen alle vormelingen uit Laarbeek een aantal keer bij elkaar. De
vormselviering zal dit jaar plaatvinden op zaterdag 13 juni in de Michaëlkerk te Beek en Donk.
Voor wie meer informatie wil over deze vormselvoorbereiding organiseren we een informatieavond. Deze
informatieavond vindt plaats op:
Maandag 2 maart om 19.00 uur in het Parochiecentrum in Beek en Donk.
Kerkstraat 3.
We vinden het fijn als je je vooraf aanmeldt voor de info avond. Dit kan door je naam, adres, telefoonnummer en
school te mailen naar: info@eustachiusparochie.nl
Ben je niet in de gelegenheid om de informatieavond te bezoeken maar wil je wel informatie over de
vormselvoorbereiding dan kun je een bericht sturen naar bovenstaand mailadres.
Hartelijke groeten,
De vormselwerkgroep
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