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Agenda
27 april t/m 8 mei

meivakantie

18 mei

Ouderraad vergadering

18 mei

MR-vergadering

20 mei

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt weer een nieuw Zoemertje.
Nog 1,5 week thuisonderwijs en dan begint de meivakantie. Het zal wel een andere vakantie zijn dan
we enkele maanden geleden dachten te krijgen. Ook blijft het nog even afwachten of we na de
meivakantie weer open kunnen en op welke manier. Daar zal waarschijnlijk 21 april meer duidelijkheid
over komen vanuit de regering en het RIVM. Ik zal u hierna over berichten.
Na de meivakantie stonden op 14 mei een skate clinic en op 18 mei de techniekweek gepland. Deze
activiteiten komen te vervallen. Zo ook de geplande Roefeldag. Daar leest u verderop meer over.
We missen jullie erg en hopen elkaar weer snel te kunnen ontmoeten. Voor jullie veel waardering en
complimenten hoe thuis hetgeen opgepakt en gedaan wordt!
Blijf gezond en hopelijk tot gauw.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Noodopvang in meivakantie nodig?
Als u gebruik wil maken van de noodopvang in de meivakantie is dit mogelijk bij Ukkepuk en Spring. Beiden zijn
open. Vanuit het bestuur de Eenbes en de gemeente is gevraagd om te inventariseren hoeveel kinderen er
gebruik van gaan maken en dit a.s. vrijdag al door te geven. Daarom verzoek ik u voor a.s. vrijdag 17 april dit te
melden op directiebernadette@eenbes.nl. Geef daarbij aan welke dagen en om hoeveel kinderen het betreft.

Voetbalveld/speelplaats
Nu het op school rustig is met kinderen hebben we
actie ondernomen om het voetbalveld aan te
pakken. Uit de kinderraad, maar ook uit het
kwaliteitsonderzoek kwam naar voren dat het geen
fijn speelveld meer was; veel kuilen en meer zand
dan gras. Met dank aan de ouderraad en met hulp
van de familie Vogels (grondwerk), familie van
Heertum (bemesting) en familie van Lierop
(graszaad) gaan we een mooi, nieuw en vlak
grasveld tegemoet zien. Dank aan hen voor deze
mooie inzet en sponsoring.
Zo kunnen de kinderen straks weer fijn voetballen
en spelen.

Even voorstellen
Ik ben juffrouw Valentine, onderwijsassistente, en de komende maanden zal
ik juffrouw Tessa vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik woon in Lieshout met mijn
man en twee kinderen. We hebben een zoontje van 3 en een dochtertje van 1,5. Ik heb er
zin in om bij jullie op basisschool Bernadette te komen werken! Wat ik belangrijk vind is dat
de kinderen zich fijn en vertrouwd voelen bij mij en op school. Om zo het beste in ze naar
boven te kunnen halen. Ik draag graag mijn steentje bij om ze te helpen en ondersteunen in
hun leerproces daar waar nodig. Hopelijk tot snel op school!

Koningsspelen
Komende vrijdag, 17 april, zou de landelijke Koningspelen dag gehouden worden. Deze dag hadden we zelf
verzet naar 24 april ivm afname van de eindcito toets in groep 8. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan
heeft Meester Boudewijn hiervoor leuke knutsel, bal en spel- activiteiten samengesteld die de kinderen samen
met het gezin kunnen doen. Zie de bijlage. Kortom een leuke ochtend/middag!! Doe er je voordeel mee.

Nieuws van buiten school
Roefeldag 2020 gaat niet door
Het is momenteel een roerige tijd in Nederland. Het coronavirus grijpt snel om zich heen. Zoals u ook weet
zijn door de overheid momenteel vergaande maatregelen genomen voor evenementen tot 1 juni 2020. Op 13
juni 2020 staat voor Laarbeek de Roefeldag weer op de agenda. Als Roefelcomité Mariahout hebben we
besloten om de Roefeldag van 13 juni 2020 niet door te laten gaan.
12 juni 2021 zal de 25e Roefeldag in Laarbeek worden georganiseerd. Tijdens onze jubileumeditie willen we
graag een leerzame dag voor onze basisschoolleerlingen organiseren. We hopen dan dat deze roerige tijd weer
achter de rug is om met elkaar weer een leuke dag te hebben.

Nieuws van buiten school
100 BOEKEN GRATIS LEZEN
Goed nieuws voor iedereen die van lezen houdt: de
Bibliotheek heeft voor alle ouders, kinderen en docenten
die thuiszitten zo'n 100 boeken gratis online beschikbaar
gesteld. De Bibliotheek heeft dit bedacht omdat ze iets
liefs willen doen in deze tijd. Het zijn boeken voor kinderen
én volwassenen en ze zijn te lezen via de app ThuisBieb.
Die is gratis te gebruiken tot en met 10 mei. Iedereen kan
dus de boeken lezen, ook mensen die geen lid zijn van de
bieb. De app is te downloaden in de App Store en Google
Play.

