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16 september - nummer 2

Agenda
23 september

Studiedag, alle kinderen vrij

25 september

Streetwise

28 september

MR vergadering

30 september

Viering Kinderboekenweek

5 oktober

Dag van de leraar

6 oktober

ZorgTeam

7 oktober

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Inmiddels zijn we ruim 3 weken bezig en zijn de kennismakingsgesprekken achter de rug.
Ook kijken we terug op een geslaagd schoolreisje.
Volgende week woensdag hebben we een studiedag en gaan we ons verder professionaliseren in het
werken in combinatiegroepen en om een evenwichtige afstemming te vinden.
Op vrijdag 25 september staat een Streetwise
dag gepland. U krijgt daar binnenkort een
foldertje over van uw kind met daarin uitleg van
de activiteiten. Deze dag zal er een tijdelijke
verkeersmaatregel genomen worden en wel
dat tussen 8.00 uur en ongeveer 12:15 uur de
Bernadettestraat (tussen nummer 18 en 32
(en dus ook tussen nummer 25 en 43))
afgesloten wordt voor ALLE verkeer.
We verzoeken u ook geen auto’s langs de weg
te parkeren.
Excuses voor de eventuele overlast en bedankt
voor uw medewerking
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Fietsen en stepjes
Sommige kinderen komen met hun fiets naar school. Een dringend verzoek voor de kinderen die hun
fiets bij het Buurthuis willen zetten om hun fiets in de fietsenstalling te plaatsen. Op dit moment
worden er allerlei andere plekken gebruikt om de fiets te stallen en dat is dus niet de bedoeling.
De steppen mogen bij het paadje bij de houten schutting gezet worden wat vanuit de gymzaal richting
de speelplaats gaat. Het zou fijn zijn als u als ouder deze afspraak met uw kind bespreekt.

Vrijwilligers gezocht
Onze conciërge Han gaat op 30 september stoppen met zijn werkzaamheden
hier op school. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe krachten.
Hierbij gaat het om vrijwilligers die 1 (of meerdere) ochtenden of middagen
in de week willen helpen met de tuin te onderhouden of kleine
onderhoudsklusjes willen uitvoeren. Natuurlijk zijn opa’s of oma’s ook
welkom. Mocht u zin en tijd hebben of weet u iemand die dit wil en kan dan
graag doorgeven aan de directie. Alvast bedankt!

Ondersteuning
Dit schooljaar is juffrouw Tessa (onderwijsassistente) 4 ochtenden (ma, di, wo en do) op school
werkzaam. Ook juffrouw Ans en Edith zijn enkele ochtenden aanwezig; juffrouw Ans op de maandagen donderdagochtend en juffrouw Edith op de dinsdagochtend. Juffrouw Tessa, Ans en Edith werken
individueel met kinderen of in een klein groepje. Op deze manier kunnen we voor een aantal kinderen
extra ondersteuning bieden buiten de klas. Het kan ook zijn dat juffrouw Tessa een groep ondersteunt
tijdens de les.

Kinderraad
Vorige week is in de groep 5 t/m 8 een nieuwe kinderraad benoemd
en afgelopen maandag zijn zij voor het eerst samengekomen. De
kinderraad komt ongeveer om de 7 weken bij elkaar en bespreekt
met Meester Patrick de gang van zaken op school. In de eerste
vergadering hebben we een voorzitter (Lenn) en secretaris (Fenna)
gekozen en hebben we afspraken gemaakt wat we wel en wat we
niet samen bespreken. We hebben meteen al over de speelplaats
gesproken en hebben samen een goede plek gezocht voor een
pingpongtafel. Ook gaan we nadenken over spelmaterialen die we in
de pauzes kunnen gebruiken. De wens voor meer open podium
bleek al ingevuld te zijn; dit schooljaar zal elke groep een keer een
optreden verzorgen. Vanwege Corona zal dit helaas zonder ouders
zijn, anders waren deze van harte welkom om te komen kijken.

Inspectieonderzoek
Op donderdag 1 oktober zal er op onze school een themaonderzoek plaatsvinden vanuit de inspectie. Dit
onderzoek zal gezien de Corona maatregelen ‘op afstand’ worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wil de
inspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op
basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de
school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen
of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.
De informatie die ze verzamelen, vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in
april verschijnt. Daarnaast willen ze met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving
van kwaliteitsverbetering.

Brabants VerkeersveiligheidsLabel
Gisteren heeft de school het keurmerk BVL weer mogen
ontvangen. Dit krijgen we als we het verkeersonderwijs op
school voldoende stimuleren en een hoge kwaliteit
waarborgen. We hebben wederom laten zien dat onze school
zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de
school. We zijn trots op dit behaalde resultaat.

Gouden Weken
In de eerste weken van het schooljaar leggen we de basis voor een fijn schooljaar. We besteden extra veel
aandacht aan de groepsvorming door kennismakingsactiviteiten, klassenafspraken samen maken en
samenwerken. We noemen deze periode de Gouden Weken. Op deze manier leren de kinderen elkaar goed
kennen en wordt er gewerkt aan een positieve groepssfeer. De schoolregels die op de posters in de school
hangen, zijn natuurlijk ook weer aan bod gekomen. Deze regels helpen ons een goede sfeer binnen onze school
te creëren zodat alle kinderen in een fijne en veilige omgeving van de school kunnen genieten.

Bibliotheek
De bibliotheek op school wordt alweer vanaf de zomervakantie bemand door de ouders. De kinderen kunnen
dus weer boeken uitzoeken en de bieb blijft weer netjes. Ook boeken voor thuis mogen uitgezocht worden.
Helaas is dit nog niet mogelijk voor de jongere kinderen omdat zij nog even niet met de ouders naar de
bibliotheek kunnen. Gelukkig kun je met je pasje bij alle Lage Beemden vestigingen terecht. Er zijn ook boeken
van jonge kinderen die thuis liggen en niet op school terecht komen omdat de ouders de bieb niet in mogen.
Geef deze boeken aan jullie kinderen mee dan kunnen de leerkrachten ze terug in de bieb leggen!

Nieuws van buiten school
KennisFabriek Special: Wheelchair Skills
In de Nationale Sportweek vindt op vrijdag 18 september de eerste
KennisFabriek van het nieuwe schooljaar plaats. Nederlands sporter
en medaillewinnaar Kees-Jan van der Klooster en Joop, 10-jarige
jongen uit Gemert, doen hun verhaal. Beiden zitten in een rolstoel.
De activiteit is een samenwerking tussen Bibliotheek De Lage
Beemden en Goed Bezig! Gemert-Bakel. En mede mogelijk gemaakt
door Crossfit Gymert.
Kees-Jan en Joop vertellen hun levensverhaal. Hoe is het om in een rolstoel te zitten? Wat doet dat met je? En
welke mogelijkheden zijn er nog? Joop wil kinderen laten zien en ervaren wat je nog wél kunt in een rolstoel.
Dat is meer dan je denkt. Als andere kinderen dat weten, maakt dat het samen spelen zov eel makkelijker en
leuker. Kees-Jan kreeg in 2001 een ongeluk bij het snowboarden. Kees-Jan gaf niet op en bleef sporten. Tijdens
de Winter X Games won hij goud en 2x brons op het onderdeel zitski cross en in 2010 en 2014 nam hij voor
Nederland deel aan de Paralympische Spelen. Kees-Jan vertelt over zijn bedrijf KJ projects. Opgericht om de
misverstanden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen met een beperking te veranderen.
Na de lezing kunnen de kinderen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten door een rolstoelparcours af
te leggen en leren ze coole trucs. Ze maken hierbij kans op 1 van de gesigneerde stripboeken van Sam & Sarah –
je kunt meer dan je denkt, geschreven door Kees-Jan. Kortgeleden hebben Joop en zijn moeder met een
wedstrijd meegedaan en dit stripboek gewonnen. Het gewonnen stripboek hebben zij aangeboden aan de
Bibliotheek, zodat zoveel mogelijk kinderen het kunnen lezen. Uit deze prachtige actie is toen het idee van deze
KennisFabriek ontstaan.
De KennisFabriek Special vindt plaats op vrijdag 18 september van 16.00 – 17.30 uur bij De Eendracht in Gemert.
Inloop 15.30 uur. En is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8. Ook kinderen die in het dagelijkse leven in een
rolstoel zitten zijn van harte welkom om aan te melden. Zij kunnen het voorbeeld geven en extra skills bijleren.
Meedoen kost € 5,-. Bibliotheekleden betalen € 3,50. Kaartjes zijn alleen online te koop via
www.bibliotheeklagebeemden.nl. Meld je snel aan, want vol is vol.
KennisFabriek: kinderboek schrijven en illustreren
Din Mickers is 9 jaar en heeft samen met zijn vader Tom
het boek De Prins van Draconië geschreven. Tom en Din
zijn te gast bij de KennisFabriek van Bibliotheek De Lage
Beemden op vrijdag 9 oktober in Bibliotheek Boekel. In
een kenniscollege voor kinderen vanaf 7 jaar vertellen
Tom en Din over de totstandkoming van hun boek.
Hoe start je met het schrijven van een verhaal? Hoe bedenk je een titel? En hoe bepaal je hoe de
hoofdpersonen eruit gaan zien? Tom en Din vertellen alles over hun boek en beantwoorden vragen. Na de
presentatie gaan de kinderen zelf aan de slag. Met hulp van Tom en Din. De kinderen gaan de hoofdpersoon van
een verhaal omschrijven en dit karakter tot leven brengen door middel van een tekening.

Van het boek De Prins van Draconië heeft Din de personages mee bedacht. De illustraties zijn, in samenwerking
met Din, gemaakt door een professionele tekenaar. Na het kenniscollege is er de mogelijkheid om het boek te
kopen en te laten signeren.
De KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 9 oktober van 16.00 – 17.00 uur bij Bibliotheek Boekel. Deelname is
gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek van de Bibliotheek is populair en vol is vol. Aanmelden is verplicht en
kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Nieuws van buiten school
Maak kennis met onze KangoeroeKlup!
De allerjongste korfbalspeelsters/-spelers uit Laarbeek, onze Kangoeroes, zijn
welkom bij Korfbalvereniging Flamingo’s. Ieder kind in de leeftijd van 4, 5 en 6
jaar kan spelletjes komen spelen die een kangoeroe ook graag doet. Denk
hierbij aan springen, rennen en samenwerken. Spelenderwijs worden ook
vaardigheden ontwikkeld, zoals gooien, vangen en de oog-hand coördinatie.
Wil jij jouw kind op deze manier kennis laten maken met de korfbalsport? Kom
dan een kijkje nemen bij onze KangoeroeKlup.
Ga voor meer informatie of direct aanmelden naar
http://korfbalflamingos.nl/teams/kangoeroes/

Nieuws van buiten school
De werkgroep Koningsdag Mariahout is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die voor de kinderen in
Mariahout op 27 april een leuke dag willen organiseren (zie onderstaande flyer)

