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Agenda
Donderdag

8 maart

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

Maandag

12 maart

Ouderraad vergadering om 20.30 u

Woensdag

14 maart

CREA-dag

Maandag

19 maart

Start week van de lentekriebels

Maandag

19 maart

Vergadering Medezeggenschapsraad om 20.30 u

Dinsdag

20 maart

Informatie avond voor ouders nieuwe leerlingen 20.00 u

Woensdag

21 maart

Zoemertje

Algemeen

Gratis boeken
Er is een hele stapel boeken uit de bibliotheek die afgeschreven zijn.
Dit zijn boeken die gebruikt zijn maar er over het algemeen nog heel
goed uitzien. We bieden u deze boeken gratis aan. In de aula liggen de
boeken op twee tafels uitgestald. Pak gerust alle boeken die uw
kinderen leuk vinden en neem ze mee om thuis (voor) te lezen.

CREA-dag
Voor de bovenbouw zijn we toch nog op zoek naar extra helpende handen. Dus als u tijd heeft op
woensdag 14 maart, laat het ons weten a.u.b. mail naar: marjon.neilen@eenbes.nl

Heeft u kinderen die nog geen vier zijn?
Heeft u een zoon of dochter die drie is en heeft u die nog niet aangemeld bij school?
Dan horen wij dat graag van u zodat we een actuele lijst hebben van kinderen die nieuw starten bij
ons. U kunt even binnen lopen of dit doorgeven per mail via directiebernadette@eenbes.nl .

Informatie avond voor nieuwe ouders
Dinsdag 20 maart is om 20.00 u een informatie avond voor nieuwe ouders.
Daar worden nieuwe ouders geïnformeerd over onze school en is er
aansluitend gelegenheid om uw kind aan te melden. Kent u ouders die nog
geen kinderen bij ons op school hebben wijs ze dan gerust op onze
informatieavond!

Vanuit de GMR
De Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad (GMR) is op zoek naar
enthousiaste ouders die mee willen praten over de koers van Eenbes
basisonderwijs (ons bestuur). In de bijlage die samen met dit Zoemertje is
verzonden vindt u meer informatie.

Rapporten en oudergesprek
Gister zijn de eerste rapportgesprekken geweest en morgenmiddag en avond zijn de gesprekken met de
ouders die dinsdag nog niet geweest zijn.

Vanuit de OR
Op maandag 26 februari vond de jaarvergadering plaats
van de ouderraad.
Deze werd voorafgegaan door een presentatie van
Bureau Halt over online veiligheid.
Tijdens een interactieve bijeenkomst vertelde Yvonne
van de Zanden onder andere over Bureau Halt, het
puberbrein en de wifi-generatie. Ook kwam de vraag
“Wanneer wordt de scheidslijn naar strafbare feiten op
internet overschreden?” aan bod. Aan de hand van
voorbeelden en stellingen kwamen er veel vragen,
verhalen en tips naar voren. Al met al een interessante
en leuke presentatie. Als bijlage bij het Zoemertje zijn
de tips om veilig online te zijn bijgevoegd.
Na deze presentatie en een korte pauze kon de jaarvergadering van start. Aan bod kwamen het
jaarverslag, met alle activiteiten die de ouderraad organiseert en/of ondersteunt en het financieel
verslag. Ook droeg voorzitster Monique van der Aa haar voorzitstershamer (figuurlijk) over aan Kim van
der Linden. We willen Monique nog eens hartelijk bedanken voor haar inzet als voorzitster. Zij gaat door
als bestuurslid. Kim, jij heel veel succes gewenst!

Noodoproep mensen met lesbevoegdheid
Vorige week heeft u een extra Zoemertje gehad met uitleg over hoe we zieke leerkrachten vervangen.
Een aantal mensen met lesbevoegdheid die in geval van nood willen helpen hebben gereageerd. Dit zijn
er niet zo veel en logischerwijs zijn mensen vaak beperkt hiervoor beschikbaar wegens andere
verplichtingen. Daarom een laatste oproep;
Mocht u mensen kennen in uw omgeving (familie, kennissen) met een lesbevoegdheid. Dan zou het fijn
zijn als u aan hen vraagt of ze in geval van nood ons een dag willen helpen!
Geef dit door via directie@bernadettemariahout.nl of spreek meester Arjan aan op school.

Staking vrijdag 13 april???
We hebben vandaag geluiden gehoord dat op vrijdag 13 april in Brabant en Limburg stakingen worden
uitgeroepen. We hebben in het extra Zoemertje van vorige week uitgelegd dat er momenteel zo goed
als geen invallers te vinden zijn. Dat gaat ten koste van goed onderwijs. De aanmeldingen op de Pabo’s
zijn veel te laag om alle vacatures op te vullen.
We willen dat het onderwijs weer aantrekkelijk wordt waarbij de meesters en juffen meer tijd aan het
onderwijs voor de kinderen kunnen besteden. Dat vinden wij in het belang van onze kinderen.
Deze informatie is zo vers dat er nog niet meer informatie is dan dit. Gezien de vorige en huidige
landelijke stakingen is de kans groot dat wij deze dag de school dicht houden en de kinderen thuisblijven.
Daarom geven we u nu alvast de datum door zodat u ruim op tijd oplossingen kan bedenken voor 13
april. Zodra er meer definitieve informatie is hoort u van ons!

Voetbal
Op woensdagmiddag 14 maart zullen 3 teams van onze school deelnemen aan het KNVB
Schoolvoetbaltoernooi. Een elftal uit groep 7 en twee elftallen uit groep 8 gaan de strijd aan met andere
schoolelftallen. Dit zal plaatsvinden op het sportpark van Sparta'25 te Beek en Donk. We wensen alle
deelnemers en hun begeleiders veel plezier en succes toe.

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
De winkel heeft weer plaatsgemaakt voor de bouwhoek en de
schoenen zijn ook bijna allemaal weer terug naar hun
eigenaren. Door de extreme kou van de afgelopen weken zijn we
gestart met ‘Kikker in de kou’. We knutselen een mooie kikker en
we bouwen zijn huis. Ook zijn er een paar leuke spelletjes van
‘Kikker’ die we met een groepje spelen. We praten over de winter
en daarbij past prima de letter j van jas, want die kunnen we nog
wel gebruiken. Ondertussen zijn er twee nieuwe klasgenoten
gekomen. We wensen Dana en Lynn veel plezier toe op onze school.

Groep 2-3
Het thema van de ruimte is erg leuk. Kinderen hebben al veel geleerd over de
planeten. De nieuwe letter van groep 2 is de M van maan. Er mogen dus weer
spulletjes mee naar school worden gebracht voor de lettertafel. Verder gaat
het lekker zijn gangetje in groep 2/3. Vrijdag komen er leden van de harmonie
in de klas om te vertellen wat een harmonie doet en welke instrumenten je
kunt bespelen. Groep 2 gaat vanaf vorige week op donderdagmorgen het
eerste half uurtje met de andere groep 2 schrijven. Deze week de
rapportgesprekken, fijn om weer alle ouders te spreken.

Groep 4-5 A
In groep 4-5a wordt hard gewerkt aan het thema
‘Noodweer’ en het thema ‘Lekker’. Groep 5 gaat aan de
slag met het maken van een echt weerbericht en groep
4 met het schrijven van een recept voor een smoothie.
In maart staan er nog meer leuke dingen op het
programma zoals het thema ‘Lentekriebels’ en… de Leuk Leren Week van Squla! Iedere dag zullen we
dan een leerzame quiz doen en strijden tegen andere klassen.

Groep 4-5 B
Aanstaande vrijdag gaan we kennismaken met de Harmonie. Groep 5
gaat daarvoor naar Lieshout. Voor groep 4 wordt dit op school verzorgd.
Kinderen leren iets over koperen blaasinstrumenten en slagwerk. We
mogen zelf van alles uitproberen. Misschien zit er wel iets bij, waar de
kinderen les in willen krijgen. Volgende week woensdag is er weer een
CREA, we hebben zelf voor 2 rondes een onderwerp gekozen.
Met groep 5 zijn we met Meander bezig over de grote rivieren en zeeën van Nederland. Oefen deze ook
eens thuis.

Groep 6
We zijn in de klas druk bezig met het thema spijsvertering. De kinderen
vinden het erg interessant. Volgende week vrijdag hebben we een toets
van Brandaan van thema 3. Aanstaande vrijdag gaan we naar de harmonie.
Bedankt ouders die voor ons willen rijden! De blazersklas afgelopen
dinsdag was weer leuk. We hebben een keer gewisseld van instrument.

Groep 7
Vorige keer was nog net niet bekend toen het Zoemertje gemaakt werd of Floor voorleeskampioen van
Laarbeek zou worden. Inmiddels weten we wel dat onze Floor dé voorleeskampioen van Laarbeek is
geworden. We zijn heel trots op haar! Binnenkort gaat ze strijden tegen andere voorleeskampioenen
van andere gemeentes. We zijn benieuwd. Proficiat Floor met dit resultaat en veel succes in de
vervolgrondes. Met taal zijn we gestart met het thema Nederland. We hebben ‘skon geproat’ in de klas
over wat kenmerkend voor Nederland is en over de talen die
gesproken worden in ons kleine kikkerlandje. Met Brandaan is het
hoofdstuk van het christendom afgerond. We hebben gezien hoe het
geloof zich in Nederland ontwikkelde en ook hebben we het over de
Islam gehad. Er zijn best veel overeenkomsten tussen het christelijke
geloof en de Islam. Vrijdag 9 maart krijgen de kinderen een toets over
dit thema. Op woensdag 14 maart is er een CREA-dag en op
donderdag 15 maart hebben de kinderen een toets over thema 3,
Waterland, van Meander. Wat voor rivieren zijn er (regen, gletsjer,
gemengd) en wat is een zomerbed? Ook is er die donderdag een ‘Bank voor de klas’ gastles. De kinderen
leren door middel van een spel van alles over geldzaken. Daarnaast gaan we die dag met groep 7 ook

een appelboom planten bij school in het kader van de nationale boomfeestdag. Ondertussen wachten
we in spanning af wanneer juffrouw Mirjam gaat bevallen.

Groep 8
De 8e groep werkt inmiddels in haar laatste periode op de basisschool aan
van alles en nog wat. Zo is er inmiddels een musical gekozen, zijn we de
Cito-toets aan het voorbereiden en is de lessenreeks EHBO gestart. Volop
in beweging! Tevens zijn al vele schoolverlaters aangemeld voor het v.o. De
leerlingen zullen komend schooljaar hun dagelijkse taken gaan uitvoeren
op het Dr. Knippenbergcollege, het Jan van Brabant, het Carolus en het
Commanderij. Tot die tijd zullen ze hun talenten nog verder ontwikkelen op
onze eigen Bernadetteschool.

