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Agenda
1 september

OR vergadering; 20.00 uur in aula school

3 september

Openingsviering

8 september

Schoolreis

10 september

Kennismakingsgesprekken

14 september

Kinderraad

15 september

Kennismakingsgesprekken

16 september

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste schoolweek zit erop! Vol enthousiasme en energie zijn we maandag gestart met inachtneming van de
benodigde coronamaatregelen. De berichtgeving over de toename van het aantal corona besmettingen is wel
verontrustend, met name in Laarbeek. Extra waakzaam zijn en de gemaakte afspraken goed naleven is van groot
belang! Daarom zorg ervoor dat u het protocol, wat ik u vorige week heb gestuurd, goed blijft toepassen.
De kinderen mogen nu weer fijn spelen of het gerenoveerde voetbalveld wat met
hulp vanuit de ouderraad tot stand is gekomen. Het grasdek is goed vol en zonder
al die kuilen is het een genot en mooi gezicht. Nu nog wat regenwater om het
weer op en top groen te krijgen.
Als het goed is heeft u maandag een schoolkalender met daarin de schoolgids
gekregen. Heel veel belangrijke informatie en data staan hierin. Lees hem goed
door en hang hem ergens op.
De app en website worden momenteel nog bijgewerkt (de kalender is nog niet opgenomen), maar o.a. ziekmelden
en verlof aanvragen is up-to-date.
Hieronder leest u in dit zoemertje wat er de komende tijd van belang is.
Ik wens u een goed, gezond en fijn schooljaar toe.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Schoolreisje
We gaan ervan uit dat het schoolreisje door kan gaan, mits er niks verandert in de huidige situatie; veiligheid en
gezondheid boven alles.
De begeleiders zullen tijdens het vervoer een mondkapje dragen; in het park is dit niet verplicht. Volwassenen
dienen onderling 1,5 meter afstand te houden.
Onderaan vindt u de informatiebrieven over het schoolreisje.

Externe vertrouwenspersoon
In de schoolkalender staat informatie over de externe vertrouwenspersonen. Per 1 augustus is deze taak
overgenomen door mevrouw El Theuws. Mocht u hier gebruik van willen maken dan moet u voortaan contact
opnemen met haar. Mobiel: 06 12407652 Mail: el.theuws@enzelf.nl

ANWB Streetwise komt op bezoek!! Het wordt steeds drukker in
het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon
zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk
voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise
uitgenodigd om op vrijdag 25 september a.s. naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van
de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk
nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van
de autogordel en een autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm,
de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.
 Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
 Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding
op het fietsen naar de middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de
site: http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!

Regels rondom brigadiers
Graag willen we even de regels rondom het brigadieren herhalen. De brigadiers houden zelf 1,5 meter
afstand van elkaar en indien mogelijk ook van andere volwassenen. Als de brigadiers bij het zebrapad
staan, bepalen de brigadiers wanneer men mag oversteken. Hiervoor gebruiken ze een brigadiersfluitje
en zullen dan zelf op het zebrapad gaan staan. Wij gaan ervan uit dat kinderen en volwassenen zo op
een veilige manier kunnen oversteken. Op dagen of tijden dat er geen brigadiers zijn, gelden de
verkeersregels betreffende het gebruik van het zebrapad. Graag ook volwassenen die het Zoemertje
niet krijgen hiervan op de hoogte stellen bijv. opa’s en oma’s.

Methode Staal
Op school maken we gebruik van de lesmethode Staal. Deze methode biedt een leerlijn taal aan en een
leerlijn spelling. Wat betreft de leerlijn taal zijn alle lessen per jaargroep in 8 thema’s ondergebracht.
Binnen de school heeft het team afspraken gemaakt over wat we aanbieden in de jaargroep. De
volgorde van de thema’s kan de leerkracht zelf bepalen omdat elk thema een afgerond geheel is.
Daardoor hebben we meer mogelijkheden om het taalthema aan te laten sluiten bij de
belevingswereld van de kinderen en om thema’s samen met de hele groep te behandelen. Het kan
daardoor zijn dat bijv. uw kind uit groep 6 in een werkboek werkt van groep 5 of in een werkboek van
groep 7. Doordat alle taalfuncties nl. woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven
in elk jaargroep aan bod komen, maakt dat voor uw kind niet uit.

Luizencontrole
Een dringend verzoek om zelf uw kind of kinderen te controleren op luizen. I.v.m. corona-maatregelen
starten wij nog niet met de luizenmoeders. Het zou fijn zijn als elke ouder zelf de verantwoordelijkheid
pakt om in ieder geval de eerste schoolweken elke week even uw kind te controleren. Mocht u
constateren dat uw kind luizen heeft dan graag even doorgeven aan de groepsleerkracht. Alvast
bedankt!

Mededeling ouderraad
Via dit zoemertje willen wij u mededelen dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld
op € 27,50 per kind.
De ouderbijdrage zal geïncasseerd worden over enkele weken.
Mocht u voor uw kind geen automatische incasso hebben goedgekeurd, dan zult u in de komende weken
worden verzocht om alsnog een ondertekende machtiging in te leveren of om zelf de bijdrage over te maken.
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van de Ouderraad Leonie van den Heuvel,
lvdheuvel_7@hotmail.com

Kennismakingsgesprekken
Uw kind is in een nieuwe groep gekomen, bij één of meerdere nieuwe leerkrachten. Dikwijls spannend voor het
kind; hoe zal de nieuwe leerkracht zijn? Maar ook spannend voor u als ouder. Hoe zal het gaan met mijn kind bij
de nieuwe leerkracht en dit leerjaar?
Natuurlijk hebben we op school een overdracht van de vorige leerkracht, maar als aanvulling maken we ook
gebruik van kennismakingsgesprekken die zullen plaatsvinden op donderdag 10 september en dinsdag 15
september.
 Welke bijzonderheden zijn voor de leerkracht goed om te weten over uw kind?
 Welke hoop of zorg heeft u voor de komende periode?
Met dit gesprek verwachten wij nog sneller en beter bij de kinderen te kunnen aansluiten zodat uw kind nog
fijner naar school gaat en zich nog beter kan ontwikkelen.
Als uw kind in groep 1 t/m 5 zit dan is het gesprek met u en de leerkracht.
Voor groep 6, 7 en 8 zijn deze gesprekken samen met uw kind! We willen u vragen om samen met uw kind uit
groep 6, 7 of 8 dit gesprek voor te bereiden. Dan kunnen we in de 10 minuten die we voor het gesprek hebben
gelijk naar de inhoud. In de groep wordt ook met de kinderen besproken wat er van ze verwacht wordt in het
gesprek. De bedoeling is dat uw kind zelf vertelt aan de leerkracht. De kinderen zijn eigenaar van hun eigen
ontwikkeling en leerproces en het is goed om hen daar ook zeggenschap en een stukje verantwoordelijkheid in
te geven. U kunt daarna indien nodig aanvullen.
Vanaf donderdag 3 september kunt u via onze app een tijd kiezen voor het gesprek.
We zien u graag op donderdag 10 september of dinsdag 15 september.
U dient dan allemaal via de voordeur van de school binnen te komen, handen te ontsmetten of bij de jongenswc de handen met water en zeep te wassen alvorens verder de school in te lopen. Houd 1,5 meter afstand
van volwassenen! Er zullen geen handen worden geschud.
Bij vertrek verlaat u via de deur aan de speelplaatszijde het schoolgebouw.

Hoe ziek melden, dokter / tandarts bezoek doorgeven en verlof vragen?
Voor nieuw ouders een herhaling van deze info hoe u dingen kunt doorgeven of aanvragen;
 Tandarts en dokter bezoek ed dat kort duurt (korter dan dagdeel) geeft u vooraf aan de
groepsleerkracht door. Dat kan telefonisch, mondeling of per mail (zie site voor de adressen).
Graag uw uiterste best om dit buiten schooltijd te plannen i.v.m. missen van instructie!
U hoeft hier GEEN verlof voor aan te vragen via de app.
 Ziek melden kunt u via de app
 Als u verlof wil vragen om voor andere redenen om niet op school te zijn dan kan dat via de app
of door een aanvraagformulier van de site te downloaden, printen en in te leveren. Zet u a.u.b.
er duidelijk op om welke reden en wanneer u verlof vraagt. Verlof aanvragen is in principe
minimaal 14 dagen voor het verlof. Let op dat voor vakantie er zeer strikte eisen zijn. Hier leest
u meer over de leerplicht en wanneer wij wel of geen verlof kunnen geven;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kindbuiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Schoolreis 2020
Er was EEns………..….. EEn schoolrEis naar dE EftEling!
Op dinsdag 8

september a.s. gaan alle kinderen van groep 5 t/m groep 8 naar de Efteling. Wat ’n

feest!
Genieten in Anderrijk van de Fata Morgana, PandaDroom of De Vliegende Hollander? In Ruigrijk recht naar
beneden in een vrije val in Baron 1898! Of voor Joris en de Draak in de houten achtbaan ten strijde trekken?
Misschien toch de Python of de Halve Maen. Gaan we naar Reizenrijk voor het Carnaval Festival, een
huiveringwekkende vlucht in Vogel Rok of 45 meter de lucht in met de Pagode? Of misschien gaan stoere
klasgenoten liever naar Marerijk voor het Sprookjesbos, Droomvlucht of Villa Volta. Of naar Raveleijn, de stad
waar Raven Ruiters zullen zijn? Misschien kan het wel allemaal, keuze genoeg voor een schitterende dag!
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, dus om 08.30 uur. Nadat ze eerst in de klas bij elkaar
zijn gekomen, zullen ze samen met de leerkracht via de achteringang van de school naar de bussen gaan. Rond
09.00 uur kunt u eventueel uw kind bij Het Buurthuis uitzwaaien, echter drukte vermijden is wenselijk gezien de
sterke toename van Coronagevallen in Laarbeek. Mocht u toch willen uitzwaaien graag aandacht dat de
onderlinge afstand minstens 1,5 meter gehandhaafd blijft. Graag uw eigen verantwoordelijkheid hierin nemen!
De school zorgt samen met de Ouderraad voor voldoende begeleiding voor alle kinderen. De kinderen moeten
zelf voor een lunchpakketje én drinken zorgen.
Omdat we zo lang mogelijk van deze dag willen genieten, zullen we het park pas laat in de middag verlaten. De
kinderen worden rond 17.45 - 18.00 uur met de bus bij Het Buurthuis terugverwacht. Als bekend is dat de
aankomsttijd aanzienlijk vroeger of later is door file o.i.d. dan zal school via de app een push bericht sturen zodat
u dat weet. Mocht u ingeval van nood contact moeten hebben dan kunt u gewoon naar school bellen.
Brigadiers zijn geregeld, maar spreek met uw kind af wat zij moeten / mogen in het geval dat de bus onverhoopt
eerder (of later) terug is.
Indien er kinderen zijn die snel wagenziek worden of iets anders waar we rekening mee kunnen houden, dan
horen we dit graag van u. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken bij de betreffende leerkracht van uw kind.
Het is niet toegestaan om geld of een telefoon mee te nemen naar de Efteling.
De Ouderraad.

Schoolreis 2020

Beste ouders,

Dinsdag 8 september a.s. gaan we op schoolreis!
Alle kinderen van de onderbouw gaan dit jaar naar Hullie in Uden.
Gewoon lekker binnen en buiten spelen. Klimmen, klauteren, knutselen, ontdekken en nog veel meer!
Ontdek alle mogelijkheden!
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, dus om 08.30 uur.
Ze kunnen veilig vanaf de achteringang van de school de bus instappen.
Rond 09.00 uur kunt u uw kind bij Het Buurthuis uitzwaaien, echter drukte vermijden is wenselijk
gezien de sterke toename van Coronagevallen in Laarbeek. Mocht u toch willen uitzwaaien graag
aandacht dat de onderlinge afstand minstens 1,5 meter gehandhaafd blijft. Graag uw eigen
verantwoordelijkheid hierin nemen!

De kinderen moeten zelf een lunchpakketje en drinken meenemen. Daarnaast een goed humeur
natuurlijk. De speelboerderij heeft zowel binnen- als buitenactiviteiten, dus het is raadzaam om daar
rekening mee te houden met de kledingkeuze.
De kinderen worden na een heerlijke speeldag moe en voldaan weer veilig terugverwacht rond 15.15
uur aan de achterzijde van de school. Als bekend is dat de aankomsttijd aanzienlijk vroeger of later is
door file o.i.d. dan zal school via de app een push bericht sturen zodat u dat weet. Mocht u ingeval van
nood contact moeten hebben dan kunt u gewoon naar school bellen.
Brigadiers zijn geregeld, maar spreek met uw kind af wat zij moeten / mogen in het geval dat de bus
onverhoopt eerder terug is.
Indien er kinderen zijn die snel wagenziek worden of iets waar we rekening mee kunnen houden dan
horen we dit graag van u. Wij vragen u dit dan kenbaar te maken bij de betreffende leerkracht van uw
kind.
De Ouderraad
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