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14 oktober
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Fietscontrole groep 7 en 8
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Herfstvakantie

2 november

OR vergadering

2 november

KinderRaad

4 november

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Afgelopen maandag was het de dag van de leraar. Van diverse kanten werden de juffen en meesters in het
zonnetje gezet; zo had de OR iets lekkers geregeld en diverse kinderen brachten een kaartje, bloem of iets anders
mee. Fijn dat hier aandacht voor was.
De toename van het aantal corona gevallen blijft stijgen en de tijd van verkoudheden is in volle gang. Hopelijk
blijft dit ons zo bespaard dat we de klassen kunnen blijven bemensen en geen groepen naar huis hoeven te sturen.
Volgende week hebben we een crea dag die aangepast met de nodige zorg toch kan plaatsvinden en de laatste
vrijdag voor de herfstvakantie moeten alle kinderen uit groep 7 en 8 ‘s middags hun fiets meenemen. Deze wordt
dan o.a. gecontroleerd op goede verlichting. Natuurlijk is het goed om ook uw eigen fiets en andere fietsen van
uw gezin (regelmatig) te controleren, zeker nu de donkere dagen eraan komen.
Houd minimaal 1,5 m afstand, was regelmatig de handen en blijf gezond.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Oude, kapotte elektrische apparaten inleveren
Onze school doet mee met Wecycle, zodat kinderen leren dat je moet recyclen
Als je kinderen wilt voorbereiden op de toekomst, is het belangrijk dat ze afval als grondstof gaan zien.
Dat geldt ook voor afgedankte elektrische apparaten. Wecycle helpt onze school hierbij met
lesmateriaal. Ook doen we elk jaar mee met de inzamelactie om het geleerde in praktijk te brengen.

We krijgen hiervoor ook nog eens een mooi cadeau. En we steunen Stichting Jarige Job, zodat de
kinderen andere kinderen helpen aan een leuke verjaardag.
Door kleine apparaten in te zamelen op school, leren kinderen waarom recycling belangrijk is.
Bekijk de verschillende recyclefilms met uw kind op www.vimeo.com/wecyclenl Interessant om te zien
wat er gebeurt met elektrische apparaten.
Heeft u kleine elektrisch apparaten dan kunt u die op school inleveren bij de conciërgeruimte.

Kledingcontainer
Met het wisselen van het seizoen worden vaak de kledingkasten eens goed
opgeruimd. Mocht u kleding, schoenen, of beddengoed willen weggooien,
denkt u dan ook eens aan de kledingcontainer die op ons schoolplein staat.
Naast dat de opbrengst ten goede komt aan Stichting Leergeld wordt er
ook een deel overgemaakt naar de rekening van de Ouderraad.
In 2019 was dat in totaal zo’n €165. Een mooi extraatje boven op de
ouderbijdrage wat het ijsje bij de musical, de snoepzak van Sinterklaas en
de warme chocomel bij de kerstviering mogelijk maakt.

Fietsen en stepjes
In het vorige zoemertje stond een stukje over de fiets bij het Buurthuis in de fietsenstalling te plaatsen.
Deze werden in grote getallen op het pad van school gezet en voor de nooddeur en AED die daar
hangt. Fijn dat hier gehoor aan gegeven is om deze in de fietsenstalling bij het buurthuis te zetten. Er is
een aantal opmerkingen door ouders gemaakt en ook in de Mr hebben we hier over gesproken. Voor
kleine kinderen is het wat lastiger om hun fietsje bij het buurthuis te zetten aangezien een slot
ontbreekt of het op slot zetten en de sleutel niet verliezen wat lastiger is. Daarom is er een aanpassing
gemaakt: Naast de steppen mogen ook de fietsjes van de kinderen tot en met groep 4 als dit wenselijk
is bij het paadje bij de houten schutting gezet worden wat vanuit de gymzaal richting de speelplaats
gaat. Graag aandacht dat deze goed aan de (linker)kant worden gezet zodat het looppad vrij blijft!

Even voorstellen
Mijn naam is Jordy van den Eijnden. Ik woon in Lieshout en ben 20 jaar oud. In 2018 ben ik
begonnen aan mijn opleiding onderwijsassistent. Ik zit nu in mijn examenjaar en vind het
superleuk om dit jaar in groep 7/8a stage te lopen. Donderdag en vrijdag ben ik te vinden in
de Bernadetteschool. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en
een drankje te doen. In het weekend ben ik op de voetbalvelden te vinden. Ik voetbal
namelijk bij Eli Lieshout en dat doe ik graag.

Geboortenieuws
Hoera, Lotte is geboren! Juffrouw Jessie en haar vriend Leon zijn de trotse
ouders geworden van hun dochter Lotte. Lotte is geboren op 22 september
en ze maken het allen goed.
Wij wensen juffrouw Jessie, Leon en zus Sofie heel veel geluk, liefde en
gezondheid toe met Lotte.

Bezoek van Grootenhout
Onze school heeft contacten binnen de gemeenschap van Mariahout en zo ook
met Ouderenlandgoed Grootenhout. Een paar jaar geleden kwam ‘Wil’, een
bewoonster van Grootenhout, elke week een uurtje in de kleuterklas. Zij was
vroeger directrice van een school geweest en het gaf haar plezier om weer een
uurtje tussen de kinderen te zijn. Ook voor de kinderen was het fijn om aan Wil
verhalen te vertellen en de werkjes te laten
zien. Wil werd minder mobiel en op een
gegeven moment was het niet meer mogelijk om naar de kleuters te komen. Al
een geruime tijd geleden maakten we contact met Bea en kwam zij elke vrijdag
een uurtje met de kinderen mee spelen. Bea woont in Woods-place. Sommige
kinderen zijn ook op bezoek geweest bij Bea en zijn gaan kijken naar het feest
van het 10-jarig bestaan. Door corona is er in
maart abrupt een eind gekomen aan de bezoekjes. We hebben af en toe
contact gehad. De kinderen maakten tekeningen voor haar en we hebben ook
contact gehad via beeldbellen. Nu is het weer mogelijk dat Bea in de klas komt
en zijn we blij dat ze afgelopen vrijdag weer is gekomen. Ze was wat
gespannen, maar de kinderen hebben
haar een warm welkom gegeven. Bea
speelt met de kinderen mee en geniet van het contact en onze kinderen
genieten van haar aandacht. Het contact met de kinderen geeft veel plezier
en een andere bewoonster zou ook graag een uurtje bij ons in de
kleuterklas willen komen. We gaan kennis maken met haar en kijken hoe
het verloopt. Als het goed gaat, zullen Bea en Annie om beurten gaan
komen.

Update vanuit de Medezeggenschapsraad
Beste ouders en verzorgers,
Na een welverdiende vakantie heeft de MR op maandag 28 september hun eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar gehouden. Na een toelichting op de opstart van het nieuwe schooljaar hebben verschillende
onderwerpen de revue gepasseerd.

COVID-19
Uiteraard, of helaas kunnen we beter zeggen, stond een COVID-19 update op de agenda. Patrick deelt met
regelmaat informatie afgestemd op de meest recente wetgeving. Op advies van de MR zo ook een e-mail om
erop te attenderen dat het mogelijk is dat leerkrachten niet naar school kunnen komen in verband met
klachten. Gelukkig is het nog niet zover, maar het zou in de toekomst voor kunnen komen en dan is het prettig
als u alvast iets hebt kunnen regelen. Goed om te weten is dat er in de afgelopen weken een aantal keren
metingen zijn verricht om de kwaliteit van de lucht te controleren. De uitslag is nog niet bekend, maar wordt op
korte termijn verwacht.
Leuke nieuwtjes
Team Bernadette is druk bezig geweest met het updaten van de website en de app. Er zijn een aantal technische
problemen met de app geweest, maar die lijken grotendeels onder controle.
Zeker het vermelden waard is dat er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden die zeer succesvol is
verlopen. Iedereen was rustig en luisterde goed naar instructies, wat erin heeft geresulteerd dat de school
binnen 1.30 minuut ontruimd was. Laten we hopen dat het nooit nodig is, maar mocht dat het geval zijn dan is
het een geruststelling te weten dat iedereen bekend is met de procedure en in een razend tempo buiten kan
zijn.
De Bernadette heeft wederom het certificaat Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) in de wacht gesleept.
Door de goede inzet van de kinderen zijn er voldoende punten gescoord om het certificaat te behouden en
daarmee subsidie te genereren waarmee bijvoorbeeld een gedeelte van het Streetwise project bekostigd kan
worden. Een compliment aan eenieder!
Terugblik studiedag
Op woensdag 23 september heeft er een studiedag plaatsgevonden. De Bernadette heeft als
onderwijsinhoudelijk onderwerp gekozen: “Werken in combinatiegroepen”. Het team is gestart vanuit de
afspraken die in het verleden zijn gemaakt en gekeken naar wat er goed gaat. Daarnaast bespreekt het team
andere mogelijkheden en wordt er onderzocht wat beter. Een waardevolle exercitie die duidelijk lijn geeft aan
de acties voor de rest van het jaar.
Omdat de huidige methode tien jaar oud is wordt er momenteel gekeken naar een nieuwe rekenmethode. Een
belangrijk aspect in de uiteindelijke keuze is dat de methode erop gericht moet zijn leerlingen op hun eigen
niveau te bedienen. Komende periode gebruikt school om te oriënteren en aan het einde van dit schooljaar
wordt de nieuwe methode gekozen zodat deze volgend schooljaar gebruikt kan worden.
Sociaal sterke groep
Met behulp van de ok-thermometer wordt dagelijks aan de groep gevraagd hoe het met hen gaat. Ook gaan de
kinderen dit schooljaar elke maand individueel een ok-thermometer invullen met de vraag hoe het met
hem/haar gaat. Een prettige manier om met elkaar in gesprek te gaan en de kinderen een makkelijke opening te
bieden om dingen bespreekbaar te maken. Mochten er opvallende dingen uitkomen dan gaan de leerkrachten
individueel met het desbetreffende kind in gesprek.

Conciërge
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen is school op zoek naar een nieuwe conciërge. De functie kan natuurlijk ook
worden opgevuld met meerdere personen die bijvoorbeeld een dag of dagdeel voor hun rekening nemen. Er is
hiervoor een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Kent u iemand waarvan u denkt dat diegene het leuk vindt om
een aantal uren per week te komen helpen? Nodig diegene dan vooral uit om contact op te nemen met Patrick.
Zoals u kunt lezen is binnen de Bernadette weer volop bedrijvigheid. Mocht u naar aanleiding van het lezen van
bovenstaande informatie vragen hebben? Of wilt u met de MR in gesprek over een ander onderwerp? Neem
dan gerust contact op met onderstaande personen. Uiteraard bent u van harte welkom om aan te sluiten op de
publieke tribune tijdens onze volgende vergadering die plaatsvindt op maandag 16 november.
Hartelijke groeten,
De MR
Donja Migchels
Jessie Veltman
Laura van Lanen
Marjon Neilen
Annemieke de Jong
Natascha Vermeulen

06 52451484
jessie.veltman@eenbes.nl
06 24311843
marjon.neilen@eenbes.nl
annemieke.dejong@eenbes.nl
06 20037171

Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

Nieuws van buiten school
Update inloopspreekuur Logopedie
I.v.m. de coronacrisis is er in overleg met basisschool
Bernadette besloten om de jaarlijks geplande
inloopspreekuren op school voorlopig niet te laten
doorgaan. Om ouder(s)/verzorger(s) met eventuele
vragen tegemoet te komen zijn we tot de volgende
mogelijkheden gekomen:
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) vragen op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden,
dyslexie of andere leerproblemen? Twijfelt u aan de
Logopedie Laarbeek
taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of uw kind
Kyona van den Hurk
voldoende verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen? Neem
06-22332996
dan vrijblijvend contact op met Kyona van den Hurk van
info@logopedielaarbeek.nl
Logopedie Laarbeek om een (telefonisch) inloopspreekuur te
www.logopedielaarbeek.nl
plannen op de praktijk of op school.

Nieuws van buiten school

Hoezo, geen wifi?!
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN
WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En ze
beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken,
maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin?
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd &
Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online
doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan
hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep
of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen met
Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

Nieuws van buiten school
De Judoclub Mariahout zoekt nieuwe leden. De trainingen zijn elke maandag van 18:30 uur tot 19:30 uur. Deze
trainingen vinden plaats in de gymzaal in Mariahout.

Nieuws van buiten school
Nieuwe activiteiten voor de herfstvakantie van Laarbeek Actief
In week 43 zijn er verschillende activiteiten voor de groepen 1 t/m 8!
Inschrijven kan vanaf maandag 5 oktober om 18.00 uur via www.laarbeekactief.nl

Nieuws van buiten school
Nieuws van Bibliotheek de Lage Beemden
Cursus vloggen en editen
Jongeren van 11 jaar en ouder kunnen binnenkort een cursus vloggen
en editen volgen. Voor deze cursus hebben Bibliotheek de Lage
Beemden, Heemkundekring De Kommanderij Gemert en Jongerenwerk
Gemert-Bakel de handen ineengeslagen. De cursus bestaat uit 3
workshops, die alleen gezamenlijk te volgen zijn. Je betaalt hiervoor €
10,-. Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Er is plek
voor 10 jongeren. Vol=vol.

Workshop vloggen
De workshop vloggen wordt gegeven door filmmaker en docent video Klaar Mous. Zij geeft allerlei tips en tools
voor het maken van een vlog. Er wordt gewerkt in groepjes. In het boek Gemerts Erfgoed staan historische
Gemertse verhalen. Aan de hand van dit boek kiest iedere groep voor één van deze verhalen. Daarna gaan de
groepen op pad naar de betreffende locatie van hun verhaal om daar een vlog te maken. De workshop vloggen
wordt gegeven in de Heemkamer van de Heemkundekring, Ruijschenberghstraat 3B in Gemert op woensdag 28
oktober van 15.30 tot 17.00 uur.
Workshop editen
De workshop editen wordt verzorgd door Puck Mikkers van VANDEPUNT Filmproducties en jongerenwerker
Jonathan van Hout. Van het geschoten materiaal van de vlogworkshop en de resultaten van de
huiswerkopdracht wordt een daadwerkelijke vlog/film gemaakt. Hiervoor downloaden de jongeren gratis apps
op hun telefoon die ze tijdens de workshop gaan gebruiken. De workshop vindt plaats op dinsdag 3 november
van 15.30 tot 17.00 uur in de Bunker, St. Annastraat 60 in Gemert.
Presentatie
Tijdens deze avond presenteren de jongeren de zelfgemaakte vlogs aan hun ouders en andere
geïnteresseerden. De presentatie gebeurt met behulp van de verhalentafel in Bibliotheek Gemert, St.
Annastraat 60 in Gemert. En vindt plaats op dinsdagavond 10 november van 19.30 tot 20.30 uur onder het
genot van frisdrank en popcorn. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat vloggen/editen uitgereikt.

Ik-ben-offline-ganzenbordspel
Bij Bibliotheek De Lage Beemden kun je even helemaal offline zijn tijdens het ‘Ik-ben-offline-ganzenbordspel’.
Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl, individueel of met een groepje. Per speeltafel zijn er 4
deelnemers. Het spel is bedoeld voor volwassenen en jeugd vanaf 10 jaar. Tijdens het spel wordt overal de
anderhalve meter aangehouden.
Waar en wanneer?







Boekel | vrijdag 6 november | 18.00 – 19.00 uur | lunchroom Nia Domo
Aarle – Rixtel | maandag 9 november 19.30 – 20.30 uur | De Dreef
Bakel | dinsdag 10 november | 19.30 – 20.30 uur | De Wilbertsdries
Lieshout | woensdag 11 november | 19.30 – 20.30 uur | Dorpshuis Lieshout
Gemert | woensdag 11 november | 19.30 – 20.30 uur | De Eendracht
Beek en Donk | woensdag 11 november | 19.30 – 20.30 uur | Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen en gamen. Nederlanders besteden gemiddeld 8,5 uur per dag aan
media. Online media zijn onlosmakelijk verbonden met ons offline leven. We schakelen van ervaringen op het
scherm naar de wereld om ons heen, en weer terug. Om contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te
leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen, maar kunnen ook veel van je vragen. De druk om
altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media
vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na een lange dag werken achter een scherm. Af
en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in het gamen of bingewatchen. Met een
slaaptekort als resultaat.

Bibliotheek De Lage Beemden organiseert dit spel in de Week van de Mediawijsheid
(6 t/m 13 november). Alle activiteiten om mediawijzer te worden vind je op www.bibliotheeklagebeemden.nl

KennisCafé mediaopvoeding voor ouders van jonge kinderen
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek en spelletjes.
Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen
veilig met media kunnen omgaan.
In dit Kenniscafé van Bibliotheek De Lage Beemden gaan BoekStartcoach Marjon Smits en mediacoach Esther
Göring in op de mediaopvoeding van het jonge kind van 2 tot 6 jaar. Het KennisCafé vindt plaats op donderdag
12 november van 19.30 tot 21.00 uur in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De toegang is gratis.
Aanmelden via www.bibliotheeklagebeemden.nl is in deze tijd verplicht.
Juist voor ouders en opvoeders, waarvan een kind zelf nog niet bezig is met digitale media, is het belangrijk om
zich te verdiepen in de mogelijkheden en de risico’s. Want dat digitale media ook voor de jongste kinderen niet
meer weg te denken zijn, is duidelijk. In een interactief programma nemen Marjon en Esther iedereen mee in de
digitale wereld van het jonge kind. En gaan zij in op de Mediadiamant, een hulpmiddel voor ouders en
opvoeders. Aan de hand hiervan worden ervaringen uitgewisseld. Het is een KennisCafé met veel informatie
over mediaopvoeding en waar veel praktische tips worden gedeeld, zoals over geschikte sites en apps.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november) kun je zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken
om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Alle activiteiten van Bibliotheek
De Lage Beemden om mediawijzer te worden vind je op www.bibliotheeklagebeemden.nl

