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Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De carnavalsvakantie is voorbij en we zijn weer enthousiast gestart. Hieronder vindt u allerlei
belangrijke informatie over onze school en van buiten school.

Corona-virus
Op dit moment is er wereldwijd onrust vanwege het Corona-virus. Dit roept bij u
misschien ook vragen en zorgen op.
Eenbes basisonderwijs handelt naar de adviezen van GGD en RIVM. Op dit moment
zijn de volgende adviezen van kracht:
Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Natuurlijk zullen wij de kinderen hier extra op attenderen. Daarnaast willen wij u vragen extra alert te zijn om
uw kind niet met koorts (boven de 38 graden) naar school te sturen.
De GGD laat het ons direct weten wanneer er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld, maar zijn er vragen, stel ze dan gerust.
Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Bij vragen kunt u terecht bij GGD. https://ggdghor.nl/actueel-bericht/coronavirus-2/

Carnaval: ‘We zijn erop geklapt’
Gunstig gestemd weer, overenthousiaste kinderen, een feestelijk prinselijk gilde en meesterlijke
voorbereidingen door leerkrachten en ouderraad gaven de Bernadette-optocht de glans die het verdiende.
Carnavalesk uitgedost en het thema compleet uitgeplozen was het het aanzien meer dan waard. Voldaan werd

er na afloop van de optocht geapplaudisseerd voor eenieder, waarna de groep 5 t/m 8 aanschoven voor een
lekkere broodlunch. Dit werd mogelijk gemaakt door het harde werken van de ouderraad. Dankjewel hiervoor.
De optredens tijdens de lunch zorgde voor vertier en nadien kon iedereen gaan genieten van de
carnavalsvakantie. Iedereen dank voor alle inzet; we zijn er samen flink opgeklapt!

Zilveren weken
Na de carnavalsvakantie zijn we in elke groep gestart met de ‘zilveren weken’.
Iedereen moet na een vakantie weer even wennen; wennen aan de regels die we op school en in de klas hebben
gemaakt en weer even wennen aan elkaar.
Daarom herhalen we de schoolregels en klassenafspraken. Door middel van allerlei spelletjes en werkvormen
"ontmoeten" we elkaar opnieuw. Op deze manier zorgen we voor een goed en prettig klimaat.

Week van de Lentekriebels
Op maandag 16 maart starten we hier op school met het project ‘De week
van de Lentekriebels’. De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Het Thema van 2020 is:
Seksuele vorming geven is een feestje. Alle groepen hebben die week

verschillende lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Middels
de app zullen we u in die week hierover berichten wat er in de
groepen aan bod is gekomen

Informatieavond nieuwe ouders en leerlingen
Op woensdag 18 maart is er voor ouders die voor het eerst een kind bij ons op school krijgen een informatie
avond. Ouders die eerst meer informatie willen voordat ze aanmelden zijn ook van harte welkom! De start is
om 19.30 op school. Het is fijn als u laat weten dat u komt! Dan kan via directiebernadette@eenbes.nl Kent u
ouders die nog geen kinderen op school hebben, graag dit bericht aan hen doorgeven!

Rapportgesprekken
Op vrijdag 6 maart krijgt uw kind zijn/haar rapport om 12:00 uur mee naar huis. Gelieve
dit weer mee terug te geven naar school voor of tijdens de gesprekken.
Op donderdag 12 en dinsdag 17 maart zijn er weer rapportgesprekken voor groep 1 t/m
7 (groep 8 heeft net de adviesgesprekken gehad). Met het tweede rapport houden we
voor groep 6 en 7 de gesprekken samen met de ouders en kinderen. U heeft een mail
gekregen om u in te schrijven voor deze gesprekken; kunt u dat z.s.m. doen als u dat nog niet gedaan heeft?
Graag voor dinsdag 10 maart 7:30 uur dan sluit de mogelijkheid om zelf een dag en tijd te kiezen. Als u vrijdag
nog niet gekozen heeft dan deelt de leerkracht u in op een dag en tijd.

Kwaliteit van de school
Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft een meerjarig onderzoek gedaan bij alle scholen
hoe de kwaliteit is. Uit die gegevens blijkt dat wij het als school beter doen dan van ons verwacht zou mogen
worden.

Zo gaat 87% van onze kinderen zonder blijven zitten naar het voortgezet onderwijs (VO), 5% beter dan van ons
verwacht mag worden. Dat is op zich geen prestatie als de niveaus dan lager zijn richting VO. Maar wij geven
juist hogere adviezen dan van ons verwacht mag worden! Ook dat is niet moeilijk als daarna op het VO iedereen
blijft zitten of een andere leerweg gaat volgen. Uit het onderzoek blijkt dat na drie jaar niemand onder ons
advies presteert, de meeste kinderen op hun advies en een klein deel juist boven ons advies. In het VO haalt
77% van onze kinderen zonder blijven zitten zijn diploma, 4% beter dan verwacht mag worden. Conclusie: we
bereiden de kinderen goed voor op het VO en onze kinderen halen betere prestaties dan verwacht zou worden
van onze school. We zijn hier natuurlijk ontzettend trots op!

Nieuws van buiten school
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Zalige pater Eustachius van Lieshout parochie
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5741 GK Beek en Donk
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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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Beste ouders,
Het Commanderij College, locatie Laarbeek verkent op dit moment op welke wijze het onderwijsaanbod van
de school versterkt kan worden. Binnen de (krimp)regio wordt onderzocht wat de behoefte in de regio is en
welke positie de school kan innemen ten opzichte van andere scholen. Onderdeel van dit onderzoek is een
enquête onder de ouders van de huidige leerlingen in groep 7 en groep 8 met als doel de behoefte in de regio
inzichtelijk te krijgen.
Het onderzoek wordt vertrouwelijk afgenomen en de gegevens worden anoniem verwerkt door een
onafhankelijk onderzoeksbureau.
De link naar de online-enquête is https://forms.gle/g3CKjBx83TJGoER46 . Deze link is geldig vanaf 6 februari
2020.

