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Agenda
21 juni

Vaderdag

26 juni

Alternatieve Dank je wel ochtend

1-2-3 juli

Alternatieve kampinvulling groep 8

3 juli

Rapport groep 1 t/m 7

7 juli

Alternatief afscheid groep 8

8 juli

Groep 8 start om 9.30 uur

8 juli

laatste Zoemertje schooljaar 2019-2020

10 juli

Laatste schooldag; alle kinderen om 12.00 vrij
Kennismaken met nieuwe groep 9.30-10.15 uur

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij ontvangt u het een na laatste zoemertje van dit schooljaar.
We zijn blij dat we alle kinderen weer op school tegelijkertijd mogen ontvangen, alleen is het nog jammer dat
we u niet de school in mogen laten komen. Gesprekken dienen via teams, mail of telefoon plaats te vinden of in
de buitenlucht. Dit om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Ik wil u complimenteren hoe u het halen en brengen vorm blijft geven; veel kinderen komen zelfstandig naar
school of worden tot school keurig gebracht en u zorgt voor voldoende ruimte voor de andere ouders en
kinderen.
De dankjewelochtend op vrijdag 26 juni kan niet doorgaan zoals we gepland hadden, maar de kinderen zijn iets
heel moois aan het maken wat we u gaan toesturen als dank. Veel dank dit jaar, want u heeft extra veel werk
verzet met het thuisonderwijs toen uw kind niet naar school mocht komen.
De alternatieve afsluiting van groep 8 heeft op school veel energie gekost om deze vorm te geven. Overleg met
diverse instanties, ouders, kinderen en team om te kijken wat wel en wat niet kan. Zoveel rekening proberen te
houden met de behoeftes van eenieder, maar wel de veiligheid en gestelde regels daarbij in acht te nemen, hoe
vervelend dit soms is.
Een kamp met overnachting is niet toegestaan, maar we hebben toch een mooi programma in elkaar gezet wat
zonder overnachting toch goed hierbij past. De afscheidsavond zal zonder ouders in school moeten worden
gehouden, maar ook daar zijn we creatief in geweest om deze toch herdenkingswaardig te maken voor de
kinderen. In de schoolkalender staat op do 9 en vr 10 juli ‘groep 8 vrij’. Dit houdt in dat er geen les gegeven
wordt, maar de kinderen wel op aangepaste tijden op school zijn. U hoort van de groepsleerkracht de nadere
afspraken hierover.
Ik wens u fijne laatste weken toe, blijf de coronamaatregelen goed naleven en blijf gezond!
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Cito-toetsen
Na een periode van thuisonderwijs en een aantal weken halve klassen zijn wij blij dat wij het schooljaar met alle
kinderen in de groep kunnen afsluiten. We zijn trots op hoe de kinderen de afgelopen maanden gewerkt
hebben. Dat was zeker niet gelukt zonder de ondersteuning en medewerking vanuit jullie. Dank daarvoor!
De eerste weken na de meivakantie is er door de leerkrachten veelvuldig geobserveerd en zijn de
methodetoetsen afgenomen om te bepalen waar de kinderen zich op dat vakgebied bevinden.
Om een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind te krijgen en een startpunt te hebben voor het nieuwe
schooljaar wordt er in juni een aantal Cito-toetsen afgenomen.
Het doel van de afname van deze toetsen is inzicht te krijgen in de vordering van de leerling ten opzichte van
het resultaat in januari. Dit resultaat zal het startpunt zijn voor het onderwijs in het nieuwe schooljaar.
We nemen de toetsen CITO Rekenen-Wiskunde, Spelling, AVI en DMT af bij alle leerlingen. Bij de kleuters wordt
alleen het dyslexieprotocol afgenomen bij de kinderen die in januari uit vielen.
We zijn ons bewust dat deze resultaten niet voor ieder kind een representatief beeld geven, maar het geeft ons
wel zicht op de ontwikkeling van uw kind op dit moment. Dat is met name belangrijk om ons onderwijs zo goed
mogelijk aan te kunnen passen aan uw kind. Er wordt daarom niet gesproken over een achterstand, maar we
gebruiken dit meetmoment om de beginsituatie vast te stellen.
Op vrijdag 3 juli gaat het derde rapport mee naar huis. Hierin vinden jullie een uitdraai van de CITO-resultaten
en het rapport. Voor het rapport geldt dat ook deze resultaten niet volledig representatief zijn. Het rapport is
samengesteld op basis van de behaalde resultaten op de methodetoetsen van de afgelopen periode. Wanneer
er geen of onvoldoende methodetoetsen zijn, heeft de leerkracht gekeken naar de inzet van uw kind.
Mocht er na aanleiding van het rapport of anderszins behoefte zijn aan een gesprek dan kunt u contact
opnemen met de groepsleerkracht voor het inplannen van een digitale of telefonische afspraak.
Aan het einde van het schooljaar vindt zoals gebruikelijk de groepsoverdracht naar de nieuwe leerkracht plaats.
Zoals altijd is deze overdracht erg belangrijk.
Er wordt dit jaar in deze overdracht niet alleen stilgestaan bij de resultaten van de leerling en zijn of haar
beginsituatie, maar ook wordt er aandacht besteed aan de onderwijsdoelen die nog niet aan bod zijn gekomen
in de groep. Omdat het schooljaar een onderbreking heeft gehad, is het de leerkrachten niet gelukt om alle
doelen van dat leerjaar aan te bieden. In deze overdracht worden de niet behandelde doelen doorgegeven naar
het volgende leerjaar zodat daar rekening mee gehouden kan worden met de start van het nieuwe schooljaar.
Mochten er aan de hand van bovenstaande nog vragen en of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag. Helaas
moet het contact met jullie als ouders en verzorgers nog op afstand/digitaal plaats vinden.
Met vriendelijke groet,
Jessie Veltman
Intern Begeleider

Dringend brigadiers gevraagd!!!
Afgelopen vrijdag heb ik u een bericht gestuurd met daarin de vraag naar nieuwe
brigadiers. Fijn dat er wederom 1 persoon zich aangemeld heeft maar we hebben
er nog minimaal 7 meer nodig!
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!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar niet meer op school om groepsfoto’s en individuele foto’s te maken.
We hebben gezocht naar een oplossing. Kim van der Linden zal van elke groep een groepsfoto maken zodat u
toch een groepsfoto krijgt. Deze foto zal buiten bij goed weer gemaakt worden op woensdag 24 en vrijdag 26
juni zijn. Mocht u behoefte hebben aan individuele foto’s dan kunt u zelf een afspraak maken bij een eigen
fotograaf.

Memoriam Leo Donkers
Meester Leo is eind 2007 begonnen als directeur op onze school en was dit tot zijn pensionering in 2018.
Hij was een bevlogen onderwijsmens met een hart voor kinderen, collega’s en zijn naasten.
Elke ochtend stond hij bij de deur en begroette eenieder vaak met een high five of een aai over de bol.
Hij kende alle kinderen bij naam en zij hadden een belangrijke plek in zijn hart. Niets was hem te veel en hij
stond voor iedereen altijd klaar.
Was er iets bijzonders aan de hand? Leo was erbij en stond klaar voor wat nodig was en zorgde indien nodig dat
een bloemetje overhandigd kon worden. Een oprechte attentheid was wat hem sierde.
De betrokkenheid was met veel verantwoordelijkheid en soms zorgen. Leo was erbij en wilde van a tot z ook
alles mee regelen. Leo was ook van het samen: samen vieren, samen de schouders eronder zetten, samen met
alle kinderen. Iedereen hoorde erbij. Niet voor niets zette hij zich in voor Stichting Leergeld.
Omdenken, verhalen, foto's van plekken waar hij was geweest; er ging geen studiedag voorbij of hij opende met
iets om ons aan het denken te zetten, te inspireren, te enthousiasmeren of wat dan ook.
Leo probeerde op creatieve manieren vorm te geven aan een vergadering.
De passie voor creativiteit, en daarbij de muzikaliteit heeft hij laten gelden op de Bernadette. Als sluitstuk op zijn
werk startte Leo nog een muziekproject op, waar we allemaal enthousiast over kunnen zijn.
Het afscheid is nu definitief maar in onze harten blijf je bij ons. Dank je wel Leo voor alles, voor wie je was en
wat je deed.

Afscheidsviering vrijdag 19 juni
Vrijdag 19 juni zal om 10.30 uur de afscheidsviering van Leo plaatsvinden. We willen hier graag met een aantal
collega’s samen bij stil staan.
Om dit mogelijk te maken zullen we na de pauze van 10.15 uur geen les geven, maar zullen de kinderen onder
toezicht van een aantal collega’s worden opgevangen en een alternatief programma aangeboden krijgen. Zo
kunnen we met de andere collega’s in het ondersteuningslokaal via een livestreamverbinding de afscheidsdienst
volgen.
We hopen op uw begrip hiervoor.

Studiedag 10 juni 2020
Afgelopen woensdag 10 juni heeft het team tijdens de studiedag samen met Jan Heesakkers, een adviseur in
onderwijsvernieuwingen, de mogelijkheden rondom het werken met combinatiegroepen verkend. Door de jaren
heen zijn er steeds meer combinatiegroepen gekomen op de Bernadetteschool. Het is de wens van het team om
hier samen over te brainstormen om tot een manier van werken te komen die bij onze school past.
Het doel van deze bijeenkomst was het verzamelen van bouwstenen om volgend schooljaar een start te kunnen
maken in het schoolbreed werken met combinatiegroepen. Daarvoor hebben we eerst stil gestaan bij de zorgen,
uitdagingen en kansen die eenieder ziet.
Vervolgens heeft Jan ons meegenomen in de veranderkracht en de kwaliteiten van ons team. Het laatste deel
van de studieochtend richtte zich op de verschillende vormen van het werken met combinatiegroepen en welke
aspecten we hiervan terug willen zien en welke niet. Met deze input gaan we een plan van aanpak maken.
Het team heeft de studieochtend als zeer prettig ervaren en heeft zin om het traject met Jan komend schooljaar
in te gaan!
De middag van de studiedag stond in teken van organisatorische aspecten van het nieuwe schooljaar, zoals de
formatie en het takenbeleid. Hierover leest u meer verder in dit Zoemertje.

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een schoolkalender met daarin het programma en de
schoolgids.
Hieronder vermeld ik u alvast de geplande studiedagen:
Wo 23 sept, 11 nov, 27 jan, 10 mrt, 16 juni en donderdag 24 juni.

Update vanuit de Medezeggenschapsraad
Beste ouders en verzorgers,
Als MR zijnde vergaderen we regelmatig door het jaar heen en uiteraard passeren allerlei onderwerpen de
revue. Onderwerpen die ons allemaal aangaan. Om jullie op de hoogte te houden van wat er speelt op school
publiceren we voortaan na elke vergadering een kort verslag in het Zoemertje.

Op woensdag 20 mei hebben we onze laatste (online) vergadering gehad. Uiteraard hebben we de huidige stand
van zaken met betrekking tot het COVID-19 virus besproken. We hebben aan school teruggekoppeld dat veel
ouders de snelle en duidelijke communicatie als zeer positief hebben ervaren. Maar hebben daarnaast een
kanttekening geplaatst bij de invulling van de noodopvang. De directie is zich ervan bewust dat een aantal
ouders hierdoor in de problemen is gekomen en gesprekken om de samenwerking met Ukkepuk en Spring te
intensiveren worden de komende periode en in het nieuwe schooljaar opgepakt.
Aangezien we richting einde schooljaar gaan is de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar in volle gang. De
jaarplanning voor schooljaar 2020/2021 en de daarbij behorende urentelling stonden op de agenda en zijn
goedgekeurd door de MR. Deze jaarplanning wordt uiteindelijk in de kalender gepubliceerd, waarin bijvoorbeeld
vakanties en studiedagen zijn opgenomen.
Martien van Litsenburg neemt waar als interim-directeur op Basisschool Bernadette. Patrick Swinkels wordt
ondersteund door Jessie Veltman en zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zijn vanuit
deze positie het gezicht van de school.
Naast het delen van informatie hopen we verbinding te creëren met onze achterban. Wij vertegenwoordigen
alle ouders en leerkrachten en horen graag hoe jullie dingen ervaren en zijn bereikbaar als er iets speelt. De MR
moet een laagdrempelig orgaan zijn en dit is precies hoe we onszelf willen positioneren. Onderwerpen die jullie
inbrengen worden vertrouwelijk behandeld. Dus blijf vooral niet met zaken rondlopen en neem contact met ons
op als er iets speelt.
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

Formatie
Komend schooljaar gaan we verder op de manier zoals we eindigen: Martien van Litsenburg blijft na de
zomervakantie als interim-directeur verbonden aan onze school; de dagelijkse gang van zaken zal ik, Patrick
Swinkels, blijven uitvoeren. Juffrouw Jessie gaat 10 juli met zwangerschapsverlof en zal tot Kerst niet aanwezig
zijn. De Ib-taken zal ik daarom ook weer op mij nemen, ondersteund door juf Renate.
Paula Prick zal naast woensdagochtend ook op donderdagochtend tot de Kerstvakantie de administratie mee
verzorgen.
Ook het komend schooljaar hebben we meester Boudewijn voor het geven van de gymlessen en juf Tessa, onze
onderwijsassistente, zal op 4 ochtenden (ma, di, wo en do) ondersteuning geven.
Meester Joost heeft om de week op dinsdagen ouderschapsverlof en dit zal door Juf Mirjam ingevuld worden.

Groepsverdeling 2020-2021
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2

Marion

Marion

Andrea

Marion

Marjon

3

Marjon

Marjon

Annemieke

Annemieke

Annemieke

4/5

Theo

Theo

Theo

Huub

Huub

5/6

Martine/Huub

Martine/ Huub

Rosie

Rosie

Rosie

7/8a

Renate

Renate

Renate

Mirjam

Mirjam

7/8b

Joost

Joost/Mirjam

Joost

Joost

Joost

Patrick: (ma t/m vr) directietaken + IB-taken/PPOL t/m kerstvakantie
Renate: op donderdag ondersteuning directietaken en IB-taken/PPOL t/m kerstvakantie
Paula: wo ochtend + extra administratie op do ochtend t/m kerstvakantie
Sjan: conciërgetaken op maandagochtend en donderdagochtend
Han: conciërgetaken halve dagen op ma t/m vr

Kennismaken nieuwe groep-leerkracht
Op de laatste schooldag, vrijdag 10 juli, gaan de kinderen om 9.30 tot 10.15 uur alvast doorschuiven naar de
nieuwe groep – leerkracht. De nieuwe kinderen die voor 1 oktober instromen zijn dan ook van harte welkom om
hierbij aan te sluiten. Zij zijn van 9.30 tot 10.00 uur welkom in de nieuwe groep. Om 10.00 moeten zij weer
worden opgehaald.
Om 11.30 uur zwaaien we met z’n allen groep 8 uit en om 12.00 uur begint voor iedereen de zomervakantie!

Gymrooster
Hieronder ziet u het gymrooster.
Hopelijk mogen we dan weer in de gymzaal gymmen. Kinderen dienen voor eigen gymkleding te zorgen en
gymschoenen zonder zwarte zool. Gelieve te voorzien van naam.
Gymrooster
groep
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Speelzaal
1-2
09.30 – 10.15
11.00-12.00
3
10.30 – 11.15
14.15 – 15.15
4-5
09.30 – 10.15
13.15 – 14.15
5-6
11.15 – 12.00
08.30 – 09.30
7-8a
13.15 – 14.15
11.15 – 12.00
7-8b
14.15 – 15.15
10.30 – 11.15

Nieuwe methode wereldoriëntatie
Komend schooljaar gaan we de nieuwe methode Naut, Meander en Brandaan uitproberen. Deze methode heeft
een compleet uitgewerkte leerlijn 21e -eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn verwerkt in concrete
taken die voor elk kind herkenbaar zijn. Ook kunnen we met deze methode samen in een combinatiegroep les
geven.

Nieuws van buiten school
Zomervakantie activiteiten Laarbeek actief!

In week 29 en 34 gaan we verschillende activiteiten doen in Laarbeek, voor de groepen 1 t/m 8!
Inschrijven kan vanaf maandag 22 juni via www.laarbeekactief.nl
Sluiting aanmeldingen activiteiten in week 29 is op vrijdag 10 juli 2020
en sluiting aanmeldingen voor activiteiten in week 34 is op vrijdag 14 augustus 2020!

Nieuws van buiten school

