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Agenda
4 januari

Start Thuisonderwijs om 8.30 uur via Teams

4 januari

OR vergadering

18 januari

MR vergadering

20 januari

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De school is dicht voor de kinderen, de Kerstviering kan niet doorgaan en het afscheid van meester Huub is ook
wat anders verlopen dan gepland. Meester Huub heeft dinsdag in elke klas nog even persoonlijk afscheid
genomen en na school hebben we in kleine kring hem toegesproken en bedankt voor ruim 44 jaar onderwijzer te
zijn geweest. Op een later moment zullen we met het hele team hier nadrukkelijker bij stil staan. In Rond de Linde
kunt u deze week een interview met hem lezen. Dank je wel meester Huub!
Na de Kerstvakantie komt juffrouw Jessie terug van zwangerschapsverlof en we zijn nog bezig om de plek van
meester Huub op te vullen. Zodra hier meer bekend over is hoort u dit.
Na de Kerstvakantie zullen we starten met het thuisonderwijs wat ook voor u weer het nodige zal vragen. Het zal
niet altijd even gemakkelijk zijn, maar samen komen we er en gaan we ervoor!
Ik wil u fijne feestdagen toewensen en een goed 2021! Heb oog voor elkaar en blijf gezond.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Noodopvang en thuisonderwijs
In de eerdere mailing heb ik u geschreven over de noodopvang. Als u hiervoor in aanmerking komt en
geen andere oplossing heeft, is het mogelijk om uw kind tijdens de schooluren op school te brengen.
Voor de buitenschoolse opvang dient u zelf contact te leggen met Ukkepuk of Spring om dit regelen.
De noodopvang is wel iets anders geregeld dan in maart. U vindt op hun website hierover informatie of
u kunt contact met hen opnemen. Mocht de tussenschoolse opvang niet lukken via de opvang of
anders, dan kunt u contact opnemen met school.

Thuisonderwijs op Afstand
Het thuisonderwijs begint op 4 januari om 8.30 uur. We vragen alle kinderen om dan ingelogd te zijn in
Teams en gezamenlijk 2021 in te luiden.
Elke klas verzorgt het onderwijs op afstand met afwisseling van digitaal werk en werk op papier. De
kinderen hebben dinsdag allerlei (werk)boeken mee naar huis gekregen. Wees zuinig op de
schoolspullen en neem alles mee terug als de school weer open is.
Wij hebben aandacht voor instructies en er is tijd om zelfstandig aan opdrachten te werken. Er zal ook
regelmatig met alle kinderen online contact zijn, meestal in kleinere groepen. Hoe het thuisonderwijs
er uitziet, hangt af van de leeftijd en zelfstandigheid van de kinderen. Waar mogelijk proberen we
rekening te houden met verschillen tussen kinderen en maatwerk te maken, maar dat zal nooit zijn
zoals we dat op school kunnen doen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
U zult van de groepsleerkracht een rooster ontvangen met daarin opgenomen wanneer uw kind
ingelogd moet zijn in Teams. De leerkracht zal instructies verzorgen en de kinderen krijgen werk te
maken.
De leerkracht zal aangeven op welke momenten hij/zij beschikbaar is voor vragen.
Schroom niet om bij vragen de groepsleerkracht te mailen.

Herfst opruiming schoolplein
Op vrijdagmorgen 27 november werden er in 2 ½ uur meer dan 50 kruiwagens bladeren van het schoolplein en
uit de perkjes verwijderd. De papa van Ties en Noud, de mama van Zoë en Collin, de mama van Fenne en Lize,
en de mama en opa van Laura en Koen staken de handen uit de mouwen.

Een aantal andere ouders had zich ook aangemeld, maar was op deze dag verhinderd.
De vader van Waylon en Jersey heeft zaterdag 5 dec ook rondom school heel wat bladeren opgeruimd.
Dank allemaal voor jullie hulp!!! Het was duidelijk te zien dat er flink gewerkt is.
Graag maken we een volgende keer dat het schoolplein onderhoud nodig heeft gebruik van de andere ouders
die nu niet konden.
Helpt u dan ook mee?

Klusklas

Sinds vorig jaar hebben we een “klusklas” op school. De kinderen die in deze “klas” zitten leren allerlei
nieuwe technieken en vaardigheden. Afgelopen periode hebben ze o.a. geleerd hoe je een band kunt
plakken, ze hebben meegeholpen op de boerderij, een memory gemaakt voor groep ½, geleerd hoe je
met planten (varens) om moet gaan, hout bewerkt en er iets moois van gemaakt en ook kookles
gekregen. De kinderen zijn erg enthousiast omdat ze lekker met hun handen bezig kunnen zijn en daar
hun talenten in ontdekken. Zeker als de schoolse zaken niet vanzelf gaan is dit een mooie afwisseling.
Mocht u nog ideeën hebben of mensen weten die dit groepje kinderen een middag wil begeleiden dan
hoor ik het graag via mijn mail: annemieke.dejong@eenbes.nl

Nieuws van buiten school
Kerstvakantie activiteiten met Laarbeek Actief !!
Het duurt nog eventjes, maar ben jij al nieuwsgierig naar welke
activiteiten er komen gaan in de Kerstvakantie ?
Kijk hieronder alvast op de website!
Inschrijven kan vanaf 16 December.
www.laarbeekactief.nl

Nieuws van buiten school

AFHAALBIEB
Waarschijnlijk heb je het gisteravond ook gehoord tijdens de persconferentie van Mark Rutte; bibliotheken
mogen tot en met 19 januari alleen open blijven als afhaalbibliotheek. Dat betekent dat onze leden vanaf
woensdag 16 december gebruik kunnen maken van de AfhaalBieb en de Verrassingstas. Alle vestigingen hebben
een AfhaalBieb. De AfhaalBieb is open tijdens de bemande uren. (Op dinsdag 15 december zijn we gesloten).
Via de website van de Bibliotheek kun je online je materialen reserveren. De gereserveerde materialen kunnen
opgehaald worden nadat je per mail een afhaalbericht hebt ontvangen.
HOE WERKT DE AFHAALBIEB?
1. Via onze website of de eBieb app kun je online je
materialen reserveren.
2. De gereserveerde materialen kun je ophalen nadat je per
mail een afhaalbericht hebt ontvangen.
3. Vergeet je pas niet mee te nemen en materialen die je
nog eventueel thuis hebt.
Uiteraard werkt de Bibliotheek volgens de voorschriften van het
RIVM. Het afhalen van boeken wordt veilig georganiseerd. De
gezondheid voor bezoekers en medewerkers staat voorop.
VERRASSINGSTAS
Laat je verrassen met een tas vol boeken!
Als extra service voor leden hebben we in de Bibliotheek
verrassingstassen klaarstaan. Deze bijzondere tas is gevuld met
verschillende boeken van een bepaald genre. Er zijn
verrassingstassen voor jeugd en volwassenen. Zo kunnen we
mensen die moeite hebben met reserveren of zonder reserveren
binnenlopen toch van boeken voorzien.
Reserveren of ruilen van de boeken in de tas is niet mogelijk.
ACTIVITEITEN GEANNULEERD

De activiteiten die gepland staan tot en met 19 januari zijn geannuleerd. Heb je een toegangskaartje
gekocht of gereserveerd? Dan ontvang je van ons persoonlijk bericht.
Onze website wordt steeds aangepast aan de actualiteit van het moment. Hou daarom onze website
in de gaten voor de laatste updates.
OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE



Bibliotheek Boekel is gesloten van donderdag 24 december t/m vrijdag 1 januari.
Bibliotheek Gemert en Beek en Donk zijn gesloten op vrijdag 1e Kerstdag en zaterdag 2e
Kerstdag en op vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag.

Kijk op onze website voor de actuele openingstijden.

DE ONLINE BIBLIOTHEEK IS ALTIJD OPEN
Online is de Bibliotheek altijd open! We hebben een groot aanbod e-books, de mooiste
luisterboeken en ongelooflijk veel online tools en tips.

