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Agenda
Maandag

30 okt.

tot 10 nov. Kwaliteitsonderzoek.

Maandag

6 nov.

Ouderraadvergadering

Woensdag

8 nov.

KinderRaadvergadering

Algemeen

Kwaliteitsonderzoek of Tevredenheidsonderzoek
Het 2 jaarlijkse kwaliteitsonderzoek is afgelopen maandag gestart.
Vorige keren noemden we dat het Tevredenheidsonderzoek. U krijgt via
de mail een bericht toegezonden waarin u gevraagd wordt om deel te
nemen aan het kwaliteitsonderzoek. Het kwaliteitsonderzoek loopt van
30 oktober tot 11 november. Mogen wij ook op uw inbreng rekenen.
Ook alle leerkrachten nemen deel aan het onderzoek en de kinderen van
de groepen 6-7-8 nemen deel. De leerlingen vullen onder schooltijd op
de computer hun vragenlijst in.
Hoe meer ouders deelnemen des te meer relevante informatie krijgen wij om aan de kwaliteit van ons
onderwijs te werken en te versterken.

Rapporten en oudergesprek
Op vrijdag 24 november krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Daarna volgen op dinsdag 28 en op donderdag 30 november de oudergesprekken. Op beide dagen
worden de gesprekken na schooltijd en ’s avonds gevoerd. Achter in het Zoemertje zit de aanmeldbrief
voor een gesprek.

Foto’s
Foto’s van de CREA-dag, bezoek van de peuterspeelzaal enz. kunt u vinden op
https://www.bernadettemariahout.nl/in-beeld/fotos.htm

Pizza-sessie
De Laarbeekse Eenbes scholen zijn afgelopen jaar gestart met een pilot, een
project om door meer samen te werken ons onderwijs nog passender te
maken. Voorbeelden daarvan zijn de MRT begeleiding, hierbij krijgen kinderen
op motorisch gebied begeleiding van een gespecialiseerde medewerker. Meer
begaafde of hoogbegaafde jonge kinderen kunnen nu ook deelnemen aan de
PLUSKLAS van Laarbeek. Een ochtend in de week krijgen deze kinderen meer
uitdagende en specifiek op hun mogelijkheden afgestemde lesstof.
Er is een rekencoördinator beschikbaar gekomen voor alle scholen.
De leerkrachten van de Eenbes scholen komen twee keer per jaar bij elkaar tijdens een Pizza-sessie om
ervaringen uit te wisselen en workshops te bezoeken die door collega’s verzorgd worden. Dit allemaal
onder het thema: ‘Leren van en met elkaar’. Natuurlijk onder het genot van een stukje pizza.

Schoolfruitactie
In de week van 13 november start de
schoolfruitactie. Het gratis fruit wordt uitgedeeld op
woensdag, donderdag en vrijdag. Gedurende een
half jaar kan uw kind genieten van diverse soorten
groenten en fruit. Wij bieden de groenten en fruit
aan en gaan er van uit dat alle kinderen er ook mee
kennis maken. Smakelijk eten. (zie ook bijlage
achterin)

Brede school
Op dinsdag 24 oktober zijn de oudste kinderen van
Ukkepuk en de kinderen van de peuterspeelzaal bij de
kleuters op bezoek geweest. Bij juf Tessa bekeken we
filmpjes over o.a. spinnen en bij juf Marjon hebben
we gezien hoe een web geweven werd. Daarna maakten
we van onze handen een spinnetje en hebben we
samen een versje hierover gedaan. De peuterspeelzaal
had een liedje van een spinnetje laten horen en met
Ukkepuk hebben we een kriebelspelletje gedaan. Het
was leuk om elkaar te zien en te kijken wie elkaar
kenden. Zo raken we al fijn aan elkaar gewend.
Een aantal peuters van Ukkepuk heeft ook peuterspeelzaal Bernadette bezocht in het kader van meer
samenwerken. Naar aanleiding van het thema herfst is het verhaal van kabouter Bim gehoord en
hebben daarna een paddenstoel gemaakt. Daarna hebben de kinderen nog samen gespeeld. Deze
manier van samenwerken bevalt beide partijen goed! Juffrouw Caroline.

DenkBeelden
Donderdag 9 november gaat onze coördinator DenkBeelden, juffrouw Mirjam de leerkrachten
observeren en begeleiden bij hun lessen waarin DenkBeelden ingezet worden. Op deze manier denken
wij de werkwijze, waaraan zoveel aandacht is besteed in afgelopen jaar, goed te kunnen borgen in ons
onderwijs. Na schooltijd worden de reacties besproken met de leerkrachten.

Groep 1-2
We zijn nog met het thema griezelen bezig en
hebben onze toverstaf al gebruikt om samen
toverspreuken uit te spreken. We gebruiken onze
eigen staf ook in de griezelhoek. We hebben weer
een nieuwe letter op onze lettertafel. De kinderen
mogen weer spullen meebrengen die beginnen met
de letter V van vleermuis. Samen met Ukkepuk en de
peuterspeelzaal hebben we de spin wat beter
bekeken en een versje erover gedaan. Aanstaande
donderdag gaan wij met onze kleuters naar de
peuterspeelzaal om een activiteit bij te wonen. In de
klas hebben we versterking gekregen van Timo en we wensen hem een hele fijne tijd op onze school.

Groep 2-3
Het is gezellig in ons schoolrestaurant. De kinderen koken, bakken en
dekken heel netjes de tafel met h et servies en het bestek. We hebben ook
gepraat over voor-, hoofd- en nagerechten, daar paste mooi het denkbeeld
"kapstok" bij. We hebben ook naar recepten gekeken en het recept voor
pannenkoeken is mee naar huis. Volgende week donderdag gaat het
restaurant open voor publiek. De uitnodiging is al mee naar huis. Groep 2
heeft een nieuwe letter, de letter R van Restaurant. Deze week gaan we ook nog oefenen om een
"Ober-diploma" te verdienen. Een paar kinderen hebben een poster gemaakt over het restaurant, zeer
de moeite waard om dit aandachtig te bekijken. Je ziet ze op het raam hangen. Al met al een leuk
thema waar veel over te leren is.

Groep 4-5 A
In de klas wordt het thema herfst steeds meer zichtbaar. Samen hebben we mooie bomen op de
ramen geknutseld en afgelopen maandag hebben we egeltjes van klei gemaakt. Kom ze gerust eens
bewonderen! De kinderen hebben zich verdiept in programmeren. Hoe denkt een robot en wat
hebben ze daarvoor nodig? Dit hebben we geoefend door elkaar te programmeren en online met het
gratis programma Ko de Kraker. Leuk om thuis nog eens te doen!

Groep 4-5 B
Maandagochtend begonnen we met een verrassing. Er kwam
iemand van de bieb die met ons een uurtje het project “Denken
als een robot” kwam doen. De kinderen werkten in tweetallen.
Een was de programmeur, de ander de robot. De programmeur
vertelde de computer hoe de bekertje neergezet moesten
worden, zodat er een toren zou ontstaan. Best lastig om geen
stappen over te slaan. Dit werkblad hebben ze mee naar huis
gekregen, zodat ze het thuis ook nog eens kunnen proberen. Daarna zijn we op de i-pad met “Ko de
kraker” aan de slag gegaan. In dit spel moeten ze de vogel naar zijn noot brengen. De levels worden
steeds moeilijker. Ook dit kunnen kinderen thuis doen.

Groep 6
Vandaag hebben de kinderen de toets van Meander thema 1 gemaakt. Na de
toets gaan we verder met ‘Brandaan thema 2’. Ook ons taalthema ‘zeebenen’
is inmiddels afgesloten met een toets. Deze toets wordt gemaakt in een
toetsboekje. Wij hebben de toets in de klas besproken. Het nieuwe thema
van taal wordt ‘ondergronds’. Inmiddels hebben alle kinderen een
boekenbeurt gehouden. Binnenkort zullen de eerste spreekbeurten volgen.

Deze spreekbeurten worden gemaakt m.b.v. Sway. Als de kinderen dat willen, kunnen ze er ook thuis
aan werken. In november zullen we een keer in onze klas een gastles krijgen van Brabant Water. Jullie
horen hier snel meer van.

Groep 7
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen van groep 7 glazen potjes beschilderd voor de bijeenkomst
‘Licht op herinneren’, een gedenkbijeenkomst op zaterdag 4 november in het Openluchttheater van
19:00 uur tot 20:30 uur (vrij toegankelijk) om stil te staan bij overledenen. Na afloop hiervan kunnen
de bezoekers een potje met lichtje erin meenemen ter nagedachtenis. Vanuit de organisatie was de
vraag gekomen of de kinderen hier aan mee wilden werken. We hebben in de klas eerst stil gestaan bij
dit onderwerp en daarna zijn de kinderen vol enthousiasme en betrokkenheid aan de slag gegaan met
het beschilderen van de potjes met een mooi resultaat. Fijn om straks iets moois voor een ander
gemaakt te hebben. Ook hebben we afgelopen week gewerkt met de micro:bit. Dit is een superleuke
kleine computer die je heel goed zelf kunt programmeren. Alle kinderen waren vol betrokkenheid aan
de slag en het was erg leerzaam. Op donderdag 23 november hebben wij de voorstelling HeartBeat van
Philharmonie Zuidnederland en Dansgezelschap Project Sally Maastricht. Dit valt gedeeltelijk in onze
pauze dus we blijven allemaal over. De volgende toetsen staan op het programma: vrijdag 3 november
toets 1 van Brandaan en woensdag 8 november toets 1 van Naut. Vanaf de herfstvakantie krijgen de
kinderen wekelijks huiswerk mee naar huis. Dit wordt op dinsdag meegeven en weer op dinsdag op
school verwacht.

Groep 8
De herfstvakantie ligt alweer een tijdje achter ons. De blik staat op voorwaarts. Met het rapport in het
vooruitzicht werken we hard aan onze ontwikkeling. Daarbij heeft ook het voortgezet onderwijs een
prominent plekje gekregen. We besteden al met regelmaat tijd aan het boekje genaamd 'Kiezen na de
basisschool', waarin we ons oriënteren op de middelbare school maar ook op onszelf: talenten,
motivaties en leerstijl. Concreet gaan de kinderen op enkele momenten in november en december
scholen in de dagelijkse praktijk bezoeken. Ditmaal hebben ze 2 scholen mogen kiezen welke ze onder
begeleiding van enkele ouders mogen gaan bekijken. Alvast een zinvol en prettig bezoek gewenst.

Op maandagavond 6 november vindt er in het lokaal van groep 8 een informatieavond plaats voor de
ouders van de kinderen van groep 8. Deze avond staat in het teken van de structuur van het v.o. We
hebben daarvoor twee mensen vanuit het v.o. bereid gevonden deze informatie te verzorgen. Namens
het Commanderij zal het VMBO belicht worden en het HAVO en VWO zal door het Dr.
Knippenbergcollege toegelicht worden. De avond start om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 20.30
uur.
Deze woensdag is Bureau HALT geweest. De groep 8-ers hebben een voorlichting over Online
Veiligheid gevolgd. Een vervolg krijgt dit thema in februari/ maart wanneer Bureau HALT ook de ouders
hierover gaat voorlichten tijdens een voorlichtingsavond. Info volgt t.z.t.
Inmiddels zijn we met het Marietje Kessel-project gestart. Op maandagochtend gaan de meiden en de
jongens gescheiden van elkaar aan de slag met deze weerbaarheidstraining die zo'n 11 lessen zal
omvatten. Eind januari besluiten we deze reeks trainingen met een examen. Daarbij zijn de ouders van
harte welkom. De precieze datum volgt na de jaarwisseling.
De eerste gitaarles zorgde voor veel enthousiasme en aspirant muzikanten.

Nieuws van buiten

Onze droom: voor iedereen een passende beweegplek!
Uniek Sporten de Peel nodigt trainers, bestuurders, zorgpartners, docenten en andere
geïnteresseerden uit voor de Kick-off op woensdagavond 22 november. Deze samenwerking tussen de
gemeenten Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Someren, Asten en de Amy Siemons
Foundation zetten zich in voor sport en bewegen voor mensen met een beperking. Op de avond
worden er inspirerende sessies georganiseerd op verschillende thema’s als een introductie in de
gehandicaptensport, sporten met gedragsproblematiek, herkennen van mensen met een beperking,
autisme in teamverband, mogelijkheden voor verenigingen en samen werken aan de toekomst.
Bent u geïnteresseerd in deze avond of kent u iemand die hier interesse in heeft? Mail dan voor 15
november naar unieksportendepeel@gmail.com, dan nemen we contact met u op. Delen mag!
Datum: 22 november | Tijd: 19.00-21.30 uur | Locatie: Cacaofabriek Helmond | Kosten: gratis
Met vriendelijke groeten,
Jaccy van den Enden
Sportcoach/ Jongerenwerker Laarbeek
www.laarbeekactief.nl

www.facebook.com/laarbeekactief
www.instagram.com/laarbeekactief
Beste ouder/verzorger,
Wilt u een vragenlijst invullen over het 10-uurtje op school? Dit is voor een onderzoek van Wageningen
University & Research.
Ik stuur u deze vragenlijst, omdat onze school dit onderzoek ondersteunt. De onderzoekers kunnen niet zonder
de mening en ideeën van ouders!
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Uw ingevulde gegevens worden anoniem (zonder
naam) verwerkt.
Alle deelnemers kunnen kans maken op een cadeautje, zoals een dagje uit of een kinderboek.
Om de vragenlijst in te vullen, klik op deze link: https://eq.wur.nl/eq/r1/47vag
Wilt u meer weten over dit onderzoek of heeft u een vraag? Kijk dan op de website:
http://www.wur.nl/en/project/TU16007-Groente-en-fruit-op-school-vanzelfsprekend.htm
of neem contact op met het projectteam (Gertrude Zeinstra en Wieteke van Wijhe) via
smaakonderzoek@wur.nl
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

de directeur

Vernieuwde typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel op woensdag 7 maart 2018 om 12:15 uur. Schrijf in voor
1 januari 2018 en ontvang een aantrekkelijke korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
De voordelen van jong en goed leren typen
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar met tien vingers typen gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele typecoach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind bovendien op zijn/haar eigen niveau.
Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor elk kind anders.
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen, werken uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen. Daarnaast is er minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.
Wanneer en waar?
Startdatum: woensdag 7 maart 2018
Lestijd: 12:15 tot 13:15 uur
Leslocatie: Eenbes Brede School Bernadette, Mariastraat 31 5738 AH MARIAHOUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen op hun eigen tempo en niveau.
Speciale versie en normering voor kinderen met bv. Dyslexie.
Incl. Diploma.
Kinderen oefenen thuis min. 2 keer per dag 15 minuten.
Sinds september 2017 een compleet nieuwe versie met extra taaloefeningen, uitdagende games en
nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Begeleiding door één van onze ervaren type-coaches.
Diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl).

Snelle beslissers zijn voordeliger uit!
Schrijf je zoon/ dochter in voor 1 januari 2018 en betaal slechts €150,00 in plaats van €175,00! (kosteloos
annuleren mogelijk tot twee weken voor de start)
Inschrijven:
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. (zie kader
hierboven)
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan
van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579. Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Beste ouder/verzorger,
Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in
de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje
om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Bernadetteschool worden:
Woensdag donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden
aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

Basisschool Bernadette
Mariastraat 31
5738AH Mariahout

Mariahout, 1 november 2017.
Beste ouders,
Op vrijdag 24 november krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Wij nodigen u uit voor een gesprek over uw kind. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28
november en donderdag 30 november.
•

De bespreking duurt 10 minuten, voor ouders van groep 8 zijn er 15 minuten beschikbaar.

Vul a.u.b. onderstaande strook in en geef die aan uw kind mee naar school. Heeft u geen uitgesproken
voorkeur voor tijdstip, geef dat dan ook aan, dan kunnen wij een passende planning maken.
Graag inleveren uiterlijk woensdag 15 november bij onze conciërge Tiny.
Team Bernadetteschool.
------knip--------------------------------------------------------------------------------------------knip---Rapport bespreken:
0 Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde dag of tijd.
Ik heb voorkeur voor:
0 dinsdag 28 november tussen 15.30 uur en 17.20 uur
0 dinsdag 28 november na 18.15 uur
0 donderdag 30 november tussen 15.30 uur en 17.20 uur.
0 donderdag 30 november na 18.15 uur.

Naam ouder of verzorger .............................................................
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....

bij juf/meester…………………………
bij juf/meester………………………….
bij juf/meester………………………….
bij juf/meester………………………….

