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Agenda
1 april

Paasviering

2 april

Rapport 2, groep 1 t/m 8

5 april

2de Paasdag, vrij

8 april

Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7

13 april

Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7

14 april

Studiedag, alle kinderen vrij

20 t/m 22 april

Cito groep 8

21 april

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na begin vorige week vele berichten over positieve besmettingen te hebben ontvangen, groepen in
preventieve quarantaine gezet te hebben en veel kinderen die thuis moesten blijven, lijkt de rust wat
wedergekeerd te zijn en zijn de meeste kinderen weer terug op school. Een aantal zit nog thuis totdat
klachten over zijn of zitten nog even in quarantaine. We horen nu gelukkig nagenoeg alleen maar
negatieve uitslagen.
Echter waakzaam en de regels goed in acht nemen blijft van groot belang. Eén positieve besmetting in
een groep zorgt er voor dat de hele groep (weer) 5 dagen in quarantaine moet. Door deze regel hebben
we dit mede ook kunnen indammen en kon het virus binnen de school zich niet verspreiden.
Fijn dat ook veel ouders hun verantwoordelijkheid hebben genomen om de contacten te beperken en
even een pas op de plaats te maken. Het kan immers heel snel gaan met alle gevolgen van dien! En is
het niet voor jezelf dan wel voor de ander. Sommigen merken er weinig tot niks van, anderen hebben
er lang last van, belanden op de IC of nog erger.
Op onderstaande site vindt u veel informatie over een positieve besmetting en een filmpje over
isolatie en quarantaine https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Kinderen die positief getest zijn mogen op een gegeven moment weer naar school. Wanneer dit
moment is, is verschillend. Belangrijk is om dit ALTIJD eerst met de GGD af te stemmen alvorens naar
school te sturen. Zij gaan hierover.
Morgen staat de paasviering op het programma. We willen vragen of u morgen de kinderen allemaal
een envelop mee wil geven. Zo kunnen we op school daar een brief voor de Paashaas in doen en hem
deze toesturen zodat we toch contact met hem kunnen krijgen in deze coronatijd.

Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Crea-dag
Vandaag stond de crea op de planning. Wegens de coronamaatregelen waren we beperkt in het
uitvoeren van een crea die we normaliter hebben. Zo konden de kinderen niet door elkaar in de aula
werken i.v.m. met de bubbels en moest men in de eigen klas blijven waardoor bepaalde werkvormen
niet mogelijk waren. Toch hebben de kinderen een leuke ochtend gehad en zijn ze op een creatieve
manier bezig geweest. In de app staat een aantal foto’s.

Paasviering
Morgen, 1 april staat de paasviering op het programma. Ook hierin worden we beperkt in wat kan;
samen vieren in de aula kan nu niet. De leerkracht zal in de eigen groep stil staan bij het Paasfeest en
ieder op zijn eigen manier en passend bij de groep hier een invulling aan geven.

Rapportgesprekken
Op donderdag 8 april en op dinsdag 13 april zijn de rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Deze
vinden online plaats via Teams. Zorg dat u op tijd klaar zit achter de computer. De kinderen van groep
6 en 7 mogen ook hierbij aanwezig zijn.

Studiedag 14 april, alle kinderen vrij
De studiedag van 27 januari hebben we destijds verplaatst naar woensdag 14 april. Hopende dat we
dan wel diverse scholen kunnen bezoeken. We zijn namelijk bezig om een nieuwe rekenmethode te
kiezen en ook te kijken naar de ontwikkeling van onze school; welke richting willen we op en past daar
een bestaand concept bij? We willen daarom op pad gaan om scholen te bezoeken om te kijken in de
praktijk en het gesprek aan te gaan over hun ervaringen. Gezien de huidige situatie zal scholen
bezoeken op 14 april nog steeds niet gaan. Daarom zullen we agendapunten van juni naar voren halen
en op 14 april hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daardoor maken we in juni ruimte om op deze
geplande studiedagen mogelijk wel op scholenbezoek te kunnen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Graag kinderen die volgend schooljaar 4 worden doorgeven! Op school zijn we bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Als uw kind komend schooljaar vier jaar wordt, kunt u mij
dat dan doorgeven (als u dat nog niet gedaan hebt) via directiebernadette@eenbes.nl, graag met
naam en geboortedatum. Als u buren, familie, kennissen hebt waarvan het oudste kind nog niet naar

school gaat, zou u ze dit dan willen doorgeven? Hoe beter we dit weten hoe beter we de indeling
kunnen maken. Bedankt!

Vervangingen
Zeker nu is het erg moeilijk om vervanging te krijgen bij afwezigheid van een leerkracht. Er is overal veel
uitval van leerkrachten door de quarantainemaatregelen en bij klachten is eerst een test nodig om weer
terug op school te mogen komen. De vervangerspool is hierdoor leeg en als er iemand weer vrij komt is
deze meteen al weer bezet. We doen ons uiterste best om de groepen te bemensen, maar de druk is
hoog. Diverse collega’s werken extra om te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd moeten worden.
Fijn dat deze bereidheid er is, maar ook hier zitten grenzen aan. De kans dat het ook een keer niet gaat
lukken is groot waardoor we een groep toch naar huis moeten sturen. We vragen uw begrip hiervoor.

Vakanties schooljaar 2021-2022
Hieronder ziet u de vastgestelde vrije dagen en vakanties voor volgend schooljaar
Herfstvakantie
ma 25-okt-21 tm vr 29-okt-21
Kerstvakantie
ma 27-dec-21 tm vr 7-jan-22
Voorjaarsvakantie ma 28-feb-22
vr 4-mrt-22
2e Paasdag
ma 18-apr-22
Koningsdag
wo 27-apr-22
Meivakantie
ma 25-apr-22 tm vr 6-mei-22
Hemelvaart
do 26-mei-22 tm vr 27-mei-22
2e Pinksterdag
ma 6-jun-22
Zomervakantie
ma 25-jul-22 tm vr 2-sep-22

Update vanuit de Medezeggenschapsraad
Op 29 maart jongstleden heeft de MR-online vergaderd. Logischerwijs zijn de Corona perikelen
besproken. Gelukkig lijkt het erop dat de grootste piek voorbij is. Hopelijk zet deze trend door en
neemt het aantal besmettingen in Mariahout af.
Continurooster
We zijn door verschillende ouders benaderd met vragen over een continurooster. We hebben dit
onderwerp besproken, maar gezien de situatie heeft dit momenteel geen prioriteit. We zetten het
onderwerp continurooster begin volgend schooljaar nogmaals op de agenda en houden jullie op de
hoogte.
MR-verkiezingen
De MR van Basisschool Bernadette bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie leerkrachten. Binnen
zowel de ouder- als lerarengeleding van de MR ga je een termijn van drie jaar aan op het moment dat
je verkozen wordt. Na dit schooljaar lopen de termijnen van zowel Laura van Lanen (ouder) als
Annemieke de Jong (leerkracht) af. We zijn blij te kunnen melden dat beiden zich opnieuw verkiesbaar
stellen. Mocht een andere ouder interesse hebben om de MR te komen versterken, dan ben je

uiteraard welkom om jezelf verkiesbaar te stellen. Op het moment dat er meerdere kandidaten zijn
worden verkiezingen uitgeschreven en geldt dat degene met de meeste stemmen toetreedt tot de MR.
Mocht je meer informatie willen over het reilen en zeilen binnen de MR, dan kun je de zittende leden
hierover aanspreken. Als je jezelf verkiesbaar wilt stellen dan kan dat tot en met vrijdag 23 april, via
een e-mail naar mrbernadette@eenbes.nl.
Onze volgende vergadering vindt plaats op maandag 17 mei.

Nieuws van buiten school
Wij hebben de “Week van de Lentekriebels“ inmiddels achter de rug. De GGD houdt hier ieder jaar een
ouderavond over. Dat is ook dit jaar weer het geval. Deze ouderavond is digitaal te volgen op dinsdag 20 april
van 20.00 uur tot 21.15 uur (zie uitnodiging).

Nieuws van buiten school
Nieuwsbericht van Laarbeek Actief
Vanaf vandaag, maandag 29 maart om 18.00 uur, kan iedereen inschrijven voor de activiteiten die plaats zullen
vinden op maandag 3 mei, dinsdag 4 mei en woensdag 5 mei!
Via https://www.laarbeekactief.nl/vakantie-activiteiten/ kan er worden ingeschreven, de sluiting van de
inschrijvingen zal maandag 19 april om 18.00 uur zijn.

Nieuws van buiten school

De GGD gaat vanaf 4 april kinderen op een kindvriendelijke manier testen. In onderstaande brief wordt deze
nieuwe methode uitgelegd.

