2019 – 2020

20 mei - nummer 13

Agenda
21 en 22 mei

Hemelvaart

(29 mei

Schoolfotograaf vervalt!)

1 juni

2de Pinksterdag

8 juni

School weer open voor alle kinderen

10 juni

Studiedag, alle kinderen vrij

17 juni

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Gisteren is bekend geworden dat de basisscholen op maandag 8 juni geheel weer open mogen gaan.
We hadden een rooster gemaakt tot 1 juni en dit zal doorgetrokken worden tot 8 juni.
Ook de noodopvang blijft tot die datum gehandhaafd met het verzoek om indien er echt geen andere oplossing
gevonden kan worden hiervan pas gebruik te maken. Voor kinderen van ouders in de zorg blijft er noodopvang
in de weekenden, avond en/of nacht, tot 1 juli, georganiseerd door anderen dan het onderwijs.
De komende weken zullen we ons gaan voorbereiden op het geheel open gaan. Daarbij zullen we de gestelde
regels vanuit overheid en ons bestuur in acht nemen die hiervoor opgesteld gaan worden.
Zodra ik hier meer duidelijkheid over heb zal ik u hierover berichten. De verwachting is dat dit pas eind volgende
week zal zijn.
Enige tijd geleden heeft u een brief van ons bestuur gekregen met daarin verwoord dat er onder andere geen
musical en kamp georganiseerd mag worden.
Hierna hebben we veel gesproken en nagedacht met elkaar om te kijken hoe we toch op een of ander manier
een fijn afscheid kunnen organiseren voor de kinderen en hebben diverse ideeën voorgelegd aan het crisisteam
van ons bestuur en de gemeente.
Hieronder de reactie van ons bestuur:
“Van ouders, teams en directeuren komt in de afgelopen dagen geregeld de vraag of het kamp en de musical
voor groep 8 alsnog doorgang kan vinden.
Als crisisteam hebben we hier (opnieuw) uitgebreid bij stilgestaan. De lijn blijft: geen schoolreisjes, geen fysieke
musical en kamp groep 8 dit jaar. Helaas, want we gunnen de leerlingen van groep 8 natuurlijk de best denkbare
afzwaai van hun basisschooltijd. Om meerdere redenen houden we vast aan de eerder aangegeven lijn:
•
•

Alle evenementen zijn tot 1 september geskipt
Het kabinet geeft nadrukkelijk aan drukte te vermijden, ook al zijn bijeenkomsten tot 100
personen vanaf 1 juli toegestaan, mits 1,5 meter afstand wordt aangehouden

Alternatieven met creatieve digitale of online oplossingen kunnen natuurlijk wel.

Laten we de discipline, die we in de afgelopen periode zo goed hebben laten zien, nog even volhouden en
veiligheid/gezondheid vooropstellen”.
Tot zover de berichtgeving vanuit het bestuur.
Gezien bovenstaande hebben we wel de mogelijkheid gekregen om ons plan om de musical op te voeren
(zonder publiek) en deze op te nemen uit te mogen voeren.
Betreft kamp en afscheidsavond zijn we druk doende om in plaats hiervan allerlei andere activiteiten te
ontplooien welke wel zijn toegestaan om de kinderen een ander, maar toch fijn afscheid te geven.
Zodra we hier meer duidelijkheid in hebben zullen de ouders en kinderen van groep 8 hiervan op de hoogte
worden gesteld.
Een ‘dank je wel ochtend’ mag ook niet plaatsvinden. We hebben nog steeds de opdracht om zorgvuldigheid en
veiligheid voorop te stellen. Het virus is immers niet weg.
Blijf gezond en hou vol!
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Dringend brigadiers gevraagd!!!
Na de zomervakantie stoppen 9 brigadiers! waarvan de jongste kinderen van school zijn. Er zijn dringend nieuwe
ouders nodig om de kinderen onder begeleiding van verkeersbrigadiers te kunnen laten oversteken. Daarom
vragen we u zich hiervoor op te geven. U krijgt daarna uitleg hoe u moet brigadieren. Voor meer informatie en
om u op te geven kunt u zich wenden tot Claartje Leenders, de coördinator van de brigadiers of via
directiebernadette@eenbes.nl. We hopen dat u hier een bijdrage aan wil leveren want het vergroot aanzienlijk
de verkeersveiligheid voor de kinderen! En ook al gaan uw kinderen via het buurthuis naar huis, het is toch fijn
als u aan de voorkant wil brigadieren!

Luizencontrole
Bericht vanuit de luizencontrolegroep: Normaal gesproken wordt er na elke vakantie
een luizencontrole gedaan bij uw kind. Helaas kan het op dit moment niet omdat we
moeten proberen om voldoende afstand tot elkaar te houden. Wij willen u daarom
vragen om regelmatig (bijvoorbeeld 1x per week op een vaste dag) zelf de controle
uit te voeren. Mocht u luizen aan treffen bij uw kind dan is het belangrijk om zo snel
mogelijk te handelen. Dit doet u door te kammen met een fijntandige kam, als het
kan 14 dagen lang. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de
GGD.

Vervolg rooster
Hieronder staat het rooster vanaf 1 juni tot en met 5 juni. Op 8 juni verwelkomen we alle kinderen weer!
Maandag 1 juni
Vrij, 2e Pinksterdag

Dinsdag 2 juni
Groep B

Woensdag 3 juni
Groep A

Donderdag 4 juni
Groep B

Vrijdag 5 juni
Groep A

Vakantierooster voor schooljaar 2020-2021
Hier ziet u het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Dit rooster is ook te vinden op de website van
Eenbes.
Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei (valt in meivakantie)

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Nieuws van buiten school

Nieuws van buiten school

Junior Laarbeek Actief iets voor JOU??
Zit jij NU in groep 6 (volgend jaar groep 7) ?
En vind je het leuk om bij het team van Laarbeek Actief te horen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je kan t/m 29 mei 2020 inschrijven en volg ons op Instagram bij ''Juniorlaarbeek''!
.
Vind je het leuk om hieraan deel te nemen.
Dan kun je een motivatie brief sturen naar: jaccy.vandenenden@levgroep.nl
Aanmelden kan tot en met vrijdag 29 mei 2020.
Eisen motivatie brief:
- Waarom wil jij bij ''Junior Laarbeek Actief''?
- Mogen plaatjes en tekst zijn
- Noteer: Naam, klas en school

