2020 – 2021

10 maart - nummer 9

Agenda
15 maart

Week van de Lentekriebels

19 maart

Open podium, groep 3 en 7b-8b (wordt verzet)

22 maart

OR vergadering

29 maart

MR vergadering

31 maart

Crea

31 maart

Zoemertje

1 april

Paasviering

2 april

2e Rapport groep 1 t/m 8

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Inmiddels zijn we ruim twee weken open na de carnavalsvakantie en verzorgen we gelukkig weer fysiek met de
nodige zorg en maatregelen het onderwijs. Fijn dat dit kan, maar bepaalde dingen, zoals tutorlezen, bouw
oefenen, groepsdoorbrekende opdrachten en samenwerkingsopdrachten zijn helaas nog niet mogelijk. Ook zijn
er kinderen thuis door verkoudheid of andere klachten of zitten in quarantaine vanwege besmetting in de
familie. We proberen deze kinderen ook te voorzien van opdrachten echter wel wat haalbaar is voor de
leerkracht en thuis; de eerste zorg ligt op het goed verzorgen van de fysieke lessen op school.
Helaas hebben we afgelopen weekend bericht gekregen dat een leerling uit groep ½ positief getest is. De klas is
meteen in quarantaine gegaan en negatief geteste kinderen zijn de afgelopen dagen weer op school gekomen.
Tot en met donderdag zitten de kinderen die niet getest willen worden in thuisquarantaine. Bij geen klachten
zijn zij vrijdag weer van harte welkom.
We zijn momenteel bezig om de cito M-toetsen af te nemen, die normaal in januari, begin februari afgenomen
worden. Daarmee krijgen we in beeld wat de huidige situatie is en gaan daar ons programma op afstemmen.
De resultaten hiervan ziet u in de app bij Parnassys ouderportaal. Momenteel zit daar een nog een fout in
waardoor er allerlei zwarte vlakjes te zien zijn. Dit is bekend en doorgegeven aan Parnassys die dit zo spoedig
mogelijk probeert op te lossen.
Op donderdag 1 april staat de Paasviering opgenomen in het programma. We gaan kijken wat mogelijk en
haalbaar is.
Namens Team Bernadette,
Patrick Swinkels

Laarbeekse voorleeskampioenschappen
Woensdag 24 februari was het zover. De Laarbeekse voorleeskampioenschappen
werden gehouden. Fenna van de Meulengraaf (groep 7/8a) zou de naam van onze
school hooghouden. In de klas hebben we eerst de ingestuurde filmpjes gekeken van
alle voorleeskampioenen van de deelnemende scholen. Fenna las voor uit een boek
van de serie Niek de Groot. Ze had er een geweldig voorleesspektakel van gemaakt!
Mooi om naar te luisteren en naar te kijken. En hiervoor is ze ook beloond met de
titel voorleeskampioen van Laarbeek. Proficiat Fenna! Super! Nu naar de Brabantse
voorleeswedstrijd. Veel succes namens de hele school.

Cito-toetsen
Momenteel worden de Cito-M(idden)-toetsen afgenomen in de groepen. De toetsen geven
ons inzicht hoe de kinderen er momenteel voorstaan. We zijn ons ervan bewust dat de
resultaten niet representatief zijn door het thuisonderwijs. Het geeft ons wel een beeld van
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 en een gerichte aanpak te kunnen
bieden.

De Week van de Lentekriebels
Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek
voor het basisonderwijs over relaties en seksualiteit. Voor
scholen is het een laagdrempelige manier om kennis te maken
met het geven van lessen relationele en seksuele vorming.
De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In elke leeftijdsfase verandert het gedrag
van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. Hoe je daar als ouder mee om gaat, heeft invloed op de
ontwikkeling van je kind. Zijn onderwerpen thuis taboe? Of praat je uit jezelf met je kind over hoe je met
respectvol met elkaar omgaat, verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en verschillende voorkeuren?
Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en leren hoe je gezonde
relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school belangrijk. Juist ook op de basisschool,
voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen lichamelijk en emotioneel erg veranderen. Door relationele
en seksuele vorming leren kinderen praten over relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen aanvoelen en
aangeven en weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet doen.
Doel en meerwaarde van deze week
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel
verantwoorde keuzes te maken.

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels?
Elk jaar staat er een thema centraal, dit jaar is dat 'Seksuele en genderdiversiteit'. Maandag 15 maart starten de
kinderen in de eigen klas met het Lentekriebelslied. In de groepen 1 t/m 8 wordt er elke dag lesgegeven over
relaties en seksualiteit. Wat er behandeld is in de klas wordt naar jullie ouders gecommuniceerd via de app of de
mail. Elke groep sluit vrijdags 19 maart in de eigen groep en op hun eigen manier af.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• De groepen 1, 2, 3: verschillen thuis, verschil tussen jongens en meisjes, hoe worden kinderen geboren,
wat voelt fijn en wat niet.
• De groepen 4, 5: hetzelfde als de groepen 1, 2 en 3, daarnaast ook verliefdheid.
• De groepen 5, 6: hetzelfde als de groepen 4, 5, daarnaast ook wat hoort bij wie, gevoelens,
geslachtsdelen, verliefdheid.
• De groepen 7/8: puberteit, wat is seks, vriendschap en verliefdheid, grensoverschrijdend gedrag,
internet en sociale media.
Met je kind in gesprek
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over weerbaarheid,
relaties en seksualiteit. Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het voor kinderen normaal om
erover te praten. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben, en ze
krijgen de juiste kennis en informatie mee. Informatie die ze anders bij vrienden of online gaan zoeken. Vanaf de
puberteit staan kinderen steeds minder open voor wat hun ouders zeggen. En het is wel belangrijk dat kinderen
voorbereid zijn op wat er allemaal in de puberteit aan ze verandert.

Hulp in de tuin
Vorige week heb ik u een oproep gestuurd om maandag 8
maart mee te helpen om de omgeving rondom school mee
op te schonen. We hadden twee aanmeldingen, maar door
de quarantainemaatregel moest er eentje helaas afzeggen.
De opa van Koen en Laura heeft de perkjes rondom school
weer mooi gemaakt en onze conciërge Geert heeft ook
weer hard gewerkt met het opruimen van de wal. De
maandagmiddagen en woensdagmiddagen zal Geert tussen
13.00 en 16.00 uur de komende weken de wal verder onder
handen nemen met snoeien en opruimen van takken. Als u tijd heeft om mee te helpen, meldt u aan via
directiebernadette@eenbes.nl. We kunnen de komende weken zeker wat handjes gebruiken bij het snoeien en
opruimen van takken op de wal zodat dadelijk het voorjaar goed kan starten.

Subsidie voor extra ondersteuning ten gevolge van 1e corona golf
Inmiddels is het al een jaar geleden dat we te maken hebben gekregen met de gevolgen van het coronavirus.
Vorig schooljaar is de school in de periode maart-april een tijd dicht geweest waarbij thuisonderwijs werd
aangeboden. Daarna hebben we ook nog met halve klassen gewerkt toen we weer open mochten. Dit heeft het
onderwijs geen goed gedaan. Kinderen hebben niet optimaal kunnen leren en groeien in hun ontwikkeling.
Daarom is vanuit de overheid een subsidie beschikbaar gesteld om de ontwikkeling van de eerste golf alsnog
een impuls te geven. (Een paar weken geleden is er een tweede stroom geld aangekondigd voor de 2 e golf; deze
zal later ingezet gaan worden.)

We hebben de subsidie aangevraagd om deze kinderen te helpen en toegewezen gekregen. Een van de
voorwaarden is wel dat de ondersteuning buiten schooltijd plaats vindt.
We hebben gekozen om de subsidie te gebruiken voor een aantal leerlingen uit groep 4 omdat zij in de vorige
coronaperiode een belangrijke oefenperiode hebben gemist.
Op de vrijdagmiddagen tot aan de zomervakantie gaan deze leerlingen uit groep 4 werken aan de
basisvaardigheden van taal en rekenen. Deze vaardigheden hebben zij in groep 3 gemist of nog niet voldoende
geautomatiseerd. Dit zal in een klein groepje gebeuren onder begeleiding van juf Marjon en juf Annemieke;
twee leerkrachten op ongeveer 10 kinderen.
Zij zullen op een speelse, luchtige manier werken aan het bevorderen van de lees- en rekenvaardigheid met o.a.
werkvormen vanuit bewegend leren, coöperatief werken en veel inzet van materialen.
Elke vrijdagmiddag zal er van 13:15 tot 14:15 uur gewerkt worden aan de taalvaardigheid en van 14:15 tot 15:15
uur aan de rekenvaardigheid.

Studiedag 10 maart
Vandaag hadden we met het team een studiedag We hebben stil gestaan bij het nu, hoe gaat het en welke
mijlpalen hebben we samen al bereikt. We hebben de afspraken die er op school zijn weer opgehaald en onder
andere stil gestaan bij goed lesgeven, coöperatieve werkvormen, denkbeelden, goede vragen stellen aan kinderen
en leren van elkaar.
Een belangrijk onderdeel vandaag was het bekijken en bespreken van nieuwe rekenmethodes. Ieder teamlid heeft
de afgelopen tijd een methode bestudeerd en heeft deze aan de rest van het team gepresenteerd. Hieruit hebben
we een paar methodes gekozen die we de komende tijd dieper gaan bestuderen en uitproberen. Op 14 april
hebben we een nieuwe studiedag (oorspronkelijk was deze op 27 januari) waarbij we op bezoek gaan bij andere
scholen om daar in de praktijk te bekijken hoe zij werken met de rekenmethodes. Hopelijk kunnen we dan wel bij
hen op bezoek. Zo gaan we een goed beeld krijgen en willen we tot de keuze van een nieuwe rekenmethode
komen.

Nieuwe verkeersbrigadiers gezocht
Het duurt nog even, maar volgend schooljaar is er behoefte aan nieuwe
verkeersbrigadiers. Wie meldt zich aan om één keer in de week te helpen met
oversteken? De Mariastraat is een drukke en gevaarlijke straat om over te steken.
Gelukkig hebben we een zebrapad, maar zonder de verkeersbrigadiers liggen
ongelukken op de loer. Door de verkeersbrigadiers kunnen onze kinderen veilig
oversteken. Komend schooljaar stoppen er veel ouders als brigadier omdat hun
kinderen dan naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor het nieuwe schooljaar
zoeken we 6 nieuwe verkeersbrigadiers. Kunt u op een vast tijdstip een kwartier
helpen. Aanmelden kan bij directiebernadette@eenbes.nl, bij Claartje Leenders of
bij Ingrid Hendriks, die de taak van Claartje gaat overnemen. Ook voor meer info
kunt u bij hen terecht.

Nieuws van buiten school
Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout
Kerkstraat 3
5741 GK Beek en Donk
0492-461216
info@eustachiusparochie.nl
_______________________________________________________________________
Laarbeek, 8 maart 2021
Beste Ouders/verzorgers,

Ondanks alle beperkingen en moeilijkheden van deze corona-tijd, willen wij als parochie toch de mogelijkheid
aanbieden om de Eerste Heilige Communie te doen. Veiligheid gaat echter boven alles en het zal op een aantal
punten helaas anders moeten dan we gewoon zijn.
Wij hopen via Teams een vijf- of zestal online lessen te geven voor alle kinderen van Laarbeek die graag hun
eerste Communie willen doen. Wij zorgen ook voor een communieproject en voldoende begeleiding in de
onlinebijeenkomsten.
Per kerkdorp en locatie zullen wij met groepjes van maximaal 3 tot 4 kinderen één of meerdere Eerste
Communievieringen aanbieden. Voorlopig gaan we nog uit van uiterlijk 10 personen per gezin. Yolanda zal
zorgen voor een mooie en kindvriendelijke muzikale omlijsting.
Tot en met 28 maart is het mogelijk om je aan te melden en in april hopen we per week een les aan te bieden.
Afhankelijk van de groepen zullen wij de verschillende Missen inplannen per locatie in mei of uiterlijk juni.
Helaas moeten we wel een slag om de arm houden met alle data in verband met corona, de veiligheid en wat op
dat moment mogelijk zal zijn.
Deze omstandigheden zijn verre van ideaal, maar we hopen op uw begrip. Wij gaan in ieder geval proberen om
ook in 2021 een mooi Eerste Communie aan te bieden.
We hopen zo spoedig als mogelijk verdere data te geven voor de lessen.
U kunt zich aanmelden via het parochiecentrum, Kerkstraat 3 te Beek en Donk of op het parochiecentrum in uw
woonplaats. Per mail kan ook: info@eustachiusparochie.nl
De kosten voor de Communie zijn € 40,00. Zou u dit bedrag willen overmaken op rekeningnummer NL40Rabo
0105 023 078 met vermelding van: EHC en de naam van uw kind. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Pastor G. de Jong

