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Agenda
10 juli

Laatste schooldag; alle kinderen om 12.00 vrij
Kennismaken met nieuwe groep 9.30-10.15 uur

24 aug

1e schooldag schooljaar 2020-2021

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op. Het was een bewogen jaar met zonnige en minder zonnige momenten.
Op de laatste schooldag vrijdag 10 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe groep, juf of meester en hun
nieuwe klaslokaal. De kennismaking duurt van 9.30 u. tot 10.15 u. De vakantie begint voor iedereen om 12.00 uur.
Na de vakantie ontvangt u de nieuwe schoolkalender en schoolgids.
Zoals we nu eindigen betreft de coronaregels en er niks geks gebeurt, zullen we met de gestelde regels ook zo
starten. Ik zal u het weekend voor de start op 24 augustus een mail sturen met daarin de laatste stand van zaken
betreft de coronamaatregelen.
Ik wens iedereen een goede, welverdiende en zonnige vakantie toe.
Blijf gezond, dank voor ieders inzet en tot 24 augustus!
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Brigadiers gevraagd!!!
Afgelopen weken zijn er diverse oproepen gedaan voor nieuwe verkeersbrigadiers.
Dit heeft gelukkig enkele nieuwe mensen opgeleverd. We komen nog een 3-tal mensen tekort! Echter doordat
enkele huidige brigadiers twee keer in de week gaan brigadieren is het brigadierrooster gevuld, maar het zou
fijn zijn als zich er alsnog een aantal mensen zich wil aanmelden zodat enkele mensen niet dubbel hoeft te
brigadieren. Ook voor een reservelijst en in de toekomst zijn nieuwe verkeersbrigadiers nodig.
Je kunt je opgeven via Claartje Leenders of directiebernadette@eenbes.nl

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf kon vanwege de coronamaatregelen niet komen en Kim van de Linden heeft daarom
groepsfoto’s gemaakt. Dank je wel Kim. Zo hebben we toch een herinnering aan dit schooljaar.

Rapporten
Afgelopen vrijdag was het zover. Alle kinderen hebben hun rapport mee naar huis gekregen. Er is weer hard
gewerkt en dat is ook weer te zien. Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten uiterlijk 4 september weer terug op
school zijn. De kinderen van groep 8 mogen natuurlijk hun map en rapport behouden. Wij wensen hen veel
succes op het VO!

Hartelijk dank juffrouw Ans, Edith en ouders!
In het afgelopen jaar hebben wij weer veel ondersteuning gehad bij onze werkzaamheden voor de kinderen.
Hartelijk dank juffrouw Ans en Edith voor de vele uren ondersteuning die jullie in het afgelopen jaar aan de
kinderen hebben willen geven. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn jullie heel dankbaar voor jullie begeleiding.
Fijn dat jullie komend schooljaar dit wederom willen doen!!
Hartelijk dank ook aan alle ouders die afgelopen jaar meegeholpen hebben. Hartelijk dank voor de fijne
gesprekken, de goede contacten, uw begrip, de hulp bij activiteiten.

Afscheid groep 8
Gisterenavond hebben we in bijzijn van de ouders afscheid kunnen nemen van groep 8 en naar de musical in het
openluchttheater gekeken. De ouders hadden de entree mooi versierd en er was een erehaag gevormd waar
onder luid applaus de kinderen de walk of fame bewandelden. Vrijdag zwaaien wij om 11:30 uur de groep 8-ers
met de andere kinderen uit en wensen hen een fijne vakantie en veel succes op het voortgezet onderwijs toe.

Korte verslag van de Ouderraad
Beste ouders,
Tijdens de corona-periode heeft de ouderraad niet stilgezeten. Er waren activiteiten die niet door hebben
kunnen gaan, maar er waren ook zaken die in een andere vorm wel plaats hebben kunnen vinden. Allereerst
hebben we namens de ouderraad het grasveld van de basisschool opnieuw laten inzaaien, ook mocht de
basisschool namens de ouderraad nieuwe instrumenten aankopen.
Het budget dat we normaal reserveren voor de juffen/meester-dag (ter gelegenheid van het vieren van de
verjaardagen van de meesters en juffen) hebben we als ouderraad aan school geschonken. De basisschool is zich
aan het oriënteren om hier nieuw buitenspeelgoed voor te kopen. Normaal ontvangt de ‘jarige’ juf of meester
een cadeau wat gebruikt kan worden in de klas; nu is het een cadeau wat gebruikt kan worden door meerdere
klassen en wat al langer op het wensenlijstje van de basisschool stond.
De officiële schoolfotograaf mocht tijdens de corona-periode geen foto’s maken, we zijn blij dat we een
alternatief hebben kunnen vinden voor het maken van de groepsfoto’s en voor volgend schooljaar is de officiële
schoolfotograaf alweer gereserveerd.
De musical heeft dit schooljaar ook een andere vorm gekregen, deze is gefilmd. De film is klassikaal bekeken, de
traktatie welke de ouderraad normaal na de musical verzorgt hebben de kinderen op school gekregen na het
bekijken van de musical-film. Ook de bijdrage aan de afscheidsavond van groep 8 heeft in een andere vorm door
kunnen gaan.
We hebben een kaartje gestuurd naar de leerkrachten die papa of mama zijn geworden en een attentie naar Leo
Donkers gestuurd om sterkte te wensen toen bekend werd dat er geen behandeling meer mogelijk was voor
hem.
Als laatst benoemen we het afscheidscadeautje namens de ouderraad voor juf Day en juf Maaike, zij zullen in
het nieuwe schooljaar niet meer werkzaam zijn op Basisschool Bernadette. Namens de ouderraad hebben we
een cadeaubon bezorgd. Ook toen bekend werd dat Arjan Breijer Basisschool Bernadette ging verlaten hebben
we een bedankje laten bezorgen.
De ouderraad voert deze activiteiten uit namens de ouders van alle kinderen van Basisschool Bernadette. We
zijn voornamelijk betrokken bij de organisatie van de activiteiten op school, deze organiseren we in kleinere

werkgroepjes die bestaan uit OR-leden en leerkrachten. Denk dan aan het schoolreisje, de creadagen, de
kerstviering, de sinterklaasviering, de koningsspelen etc. Ongeveer 5 keer per jaar vergaderen we. Mocht je een
ouder zijn die graag meer betrokken wil zijn bij de school van je kind en graag aan wil sluiten bij de ouderraad
dan horen we dat graag. Heb je vragen of opmerkingen, spreek een van ons dan even aan of mail
naar Rohald.kim@gmail.com.
Wij wensen iedereen alvast een prettige vakantie!
Groetjes
Debby Roeters, Ellen van Vroenhoven, Sandra Senders, Leonie van den Heuvel, Gerdien Vogels, Danielle
Gottenbos, Netja van Lierop, Kim van der Linden

Nieuws van buiten school
Persbericht, juni 2020
Afkomstig van Bibliotheek De Lage Beemden
Laat je verrassen met de Vakantie Verrassingstas
Bibliotheek De Lage Beemden heeft deze zomer weer een Vakantie Verrassingstas voor jeugdleden van 3 t/m 12
jaar. Deze bijzondere tas is van tevoren gevuld door bibliotheekmedewerkers met 3 verrassende materialen uit
de uitgebreide jeugdcollectie. De Vakantie Verrassingstas is verkrijgbaar in de bib liotheken in Beek en Donk,
Boekel en Gemert.
Aan deze actie zit ook een wedstrijd gekoppeld: ‘Fotografeer jezelf met
een boek uit de verrassingstas op je favoriete leesplek’.
Alle ingezonden foto’s worden gepubliceerd op de Facebookpagina
van de Bibliotheek en opgehangen in de bibliotheekvestiging. Per
leeftijdscategorie wordt de leukste foto gekozen. Deze foto’s worden
na de zomervakantie gepubliceerd in de lokale (week)bladen van
Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. De winnaars worden persoonlijk
benaderd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De foto kan
gestuurd worden naar jeugd@bibliotheekdlb.nl onder vermelding van
naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer of e-mailadres. Met
het opsturen wordt automatisch toestemming gegeven voor publicatie
van de foto.
De actie loopt van zaterdag 4 juli tot en met zondag 9 augustus 2020.
Kom snel naar de Bibliotheek en laat je verrassen!
Einde persbericht

Nieuws van buiten school
Betreft: vroegboekkorting typecursus Typetuin verlengd!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar op Eenbes
Brede School Bernadette de groepstypecursus van de Typetuin. Deze
cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een
voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en
maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je
voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede
typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi,
leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek
je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus
wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: dinsdag 29 september 2020
Starttijd : 15:30 uur (lessen duren 60 minuten)
Leslocatie: Eenbes Brede School Bernadette, Mariastraat 31 5738 AH MARIAHOUT
•
•
•
•
•
•
•

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Hoe eerder je inschrijft, hoe voordeliger!
Inschrijven t/m maandag 20 juli:
€160,Inschrijven tussen 20 juli en 1 augustus: €175,Inschrijven vanaf 1 augustus:
€185,Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
VOL=VOL!
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

