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Agenda
Donderdag

7 september

18.00 – 19.00 u. Inloopavond

Donderdag

7 september

Viering opening schooljaar

Maandag

11 september

20.15 u. vergadering Ouderraad

Woensdag

13 september

KinderRaad, eerste vergadering

Woensdag

13 september

Zoemertje

Maandag

18 september

19.30 u. Informatieavond alle groepen

Dinsdag

19 september

Schoolreis

Algemeen

Nieuwe schooljaar!! – Spannend!?
Het nieuwe schooljaar is weer van start
gegaan. De leerkrachten zijn, uitgerust
na een welverdiende vakantie, vol
goede moed begonnen. De kinderen
stonden te popelen om naar binnen te
mogen.
Spannend, jazeker; voor veel kinderen is
het ook spannend om een nieuw
schooljaar te beginnen. Nieuwe
leerkrachten,
andere
gewoontes,
verandering van groepen en werkwijze
en materialen, het kost misschien wat
aanpassing. Wij wensen u en uw kind
een hele fijne tijd en een goed leerjaar
op onze school.
Spannend ook voor mij, Leo Donkers, directeur. Spannend? Jazeker, in de loop van dit schooljaar sluit
ik mijn actieve loopbaan in het onderwijs af. Een nieuwe directeur zal mijn taak gaan overnemen. In
het najaar zal de sollicitatieprocedure opgestart worden. In januari kan ik de nieuwe directeur
inwerken en voor de carnavalsvakantie neem ik definitief afscheid.

Terugblik
Bij de musical aan het einde van afgelopen schooljaar hebben de kinderen van groep 8 op eigen
initiatief een inzamelingsactie gehouden voor Stichting Opkikker. De succesvolle actie leverde een
bedrag op van €165,45. Wij willen de gevers op deze plaats nogmaals danken voor hun bijdrage en de
kinderen voor hun initiatief.

Inloopavond!!!!!
De inloopvond voor alle groepen is op donderdag 7
september, aanvang 18.00 u. Samen met uw kind kunt u
de lesmaterialen en het klaslokaal bekijken waarin uw
kind dit schooljaar zit en kennismaken met de nieuwe
meester of juffrouw.

Inloopavond
Donderdag 7 september

Stagiaires en ondersteuning
Ook dit schooljaar geven wij studenten de gelegenheid om op onze school stage te
lopen. De stagiaires werken in de groepen 1 t/m 5. Zij stellen zich aan u voor.
Beste ouders/verzorgers, Een aantal van jullie zullen mij misschien nog kennen van
afgelopen schooljaar. Toch wil ik me graag voorstellen. Ik ben Ilse Ruys, 21 jaar oud
en woon in Lieshout. Dit jaar mag ik dan eindelijk afstuderen en dit doe ik
voornamelijk op maandag en dinsdag in groep 4-5A. Hier ben ik deze week met
veel plezier begonnen. We gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van maken!
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Inge Merks. Ik ben een vierdejaars student van Hogeschool de Kempel.
Misschien ken je mij nog, omdat ik al eens eerder stage heb gelopen op de
Bernadetteschool. Dat was 2 jaar geleden in groep 6. Komend jaar ben ik te vinden in
groep 1-2 bij Juf Marion, Juf Marjon en Juf Andrea. Hier ga ik een heel mooi laatste
jaar tegemoet! Ik ben voornamelijk aanwezig op Maandag en Dinsdag. Na school zijn
jullie van harte welkom voor een praatje!

Volgende keer zal ook Jordy Biemans zich voorstellen. Hij loopt stage in groep 4-5B. Wij wensen onze
stagiaires een succesvolle stagetijd op onze school.

Schoolgids en schoolkalender
Onze nieuwe schoolgids met kalender kunt u ook lezen op onze website:
www.bernadettemariahout.nl De jaarkalender met de activiteiten van het nieuwe schooljaar en
Zoemertje-extra met de namenlijsten hebben de kinderen al meegebracht. Wilt u eventuele wijziging
van gegevens schriftelijk of per mail doorgeven aan directiebernadette@eenbes.nl

Wij staan te springen om u!
Ouders van de luizenwerkgroep hebben dringend versterking nodig. Na elke
vakantie vindt een controle op luizen plaats. Kunt u niet na elke vakantie
maar wel een of enkele keren, dan zien wij u graag bij de werkgroep. Je kunt
je hiervoor aanmelden bij onze conciërge Tiny van hoof.

Schoolreis
De schoolreis in het nieuwe schooljaar zal plaatsvinden op dinsdag 19 september. De bovenbouw gaat
naar Toverland in Sevenum, de onderbouw naar de Hooiberg in Bladel. De ouderraad zorgt nog voor
verdere informatie.

Rapporten
Heeft u het rapport van uw kind al ingeleverd bij de leerkracht? Hartelijk dank daar voor. Nog niet?
Doe het dan uiterlijk volgende week.

Informatieavond
Op maandag 18 september vindt de informatieavond plaats. Om 19.30 u. starten wij.

Informatieavond
Maandag 18 september
Aanvang 19.30 u.




1e ronde 19.30 u. in de klas van uw kind.
Pauze 20.15 – 20.45 u. gelegenheid voor de OR en de MR om zich aan u voor te stellen.
2e ronde 20.45 in de klas van uw kind.

Wij nodigen u van harte uit.

Nieuws van buiten

Gratis Inloopspreekuur!
Logopedie Laarbeek houdt ook dit jaar op verschillende
data een gratis inloopspreekuur op Basisschool
Bernadette. Het inloopspreekuur is bedoeld voor
iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak, taal,
auditieve
vaardigheden,
dyslexie
of
andere
leerproblemen. Twijfelt u aan de taalontwikkeling van
uw kind? Vraagt u zich af of uw kind voldoende
verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen? Kom dan
gerust langs voor advies.

Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data:
Donderdag 5 oktober 2017 van 08.30u tot 09.00u
Donderdag 7 december 2017 van 08.30u tot 09.00u
Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het
inloopspreekuur? Neem dan vrijblijvend contact op.

Logopedie Laarbeek
Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Woensdag 13 september 2017 start De Zorgboog met een nieuwe reeks van de cursus Waarde(n)vol
communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In
5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren met je kind uiteengezet. Je leert zo luisteren
dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat niemand
verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een kijkje op onze website van de Zorgboog voor meer
informatie over deze cursus.
Enkele uitspraken van deelnemers:










Ruimere en betere inzichten in communicatie
Top: bewustwording, rustig blijven.
Erg leerzaam en boeiend. Voor mij had het nog wel een paar weken door mogen gaan
Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben er achter gekomen dat dit nog veel meer kan verbeteren
Meteen resultaat!
Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor!
Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het kind zelf de
oplossing bedenken.
Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten
Eyopener!

Waar? Helmond, wijkgebouw Generaal Snijdersstraat 58. Wanneer? Woensdag 13, 20 en 27 september en 4 en
11 oktober 2017 of Dinsdag 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2017
Aanmelden Wil je meedoen? Meld je dan nu aan! Dit kan via het online aanmeldformulier of neem telefonisch
contact met ons op via telefoonnummer 0492-504821. Kosten? Ben je wel lid van Zorgboogextra, dan betaal je €
123. Ben je geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 136. Informatie? Voor meer informatie over

Waardenvol communiceren met Kinderen dan kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of
telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821

Typecursus de Typetuin in oktober van start!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op donderdag 5 oktober 2017 om 16:15 uur de
vernieuwde typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf snel
in, want vol=vol! Meer info kunt u hier downloaden.

