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Agenda
Maandag

16 oktober

tot en met 20 oktober Herfstvakantie.

Algemeen

Tevredenheidsonderzoek
Na de herfstvakantie start ons bestuur Eenbes een nieuw Tevredenheidsonderzoek. Twee jaar geleden
hebben veel ouders, maar liefst 78% van de ouders, gereageerd op de oproep om deel te nemen aan
het tevredenheidsonderzoek 2015. Daar waren wij heel blij mee. Alle medewerkers, MT-leden en
leerlingen die waren uitgenodigd om mee te werken aan dit onderzoek hebben
ook daadwerkelijk meegewerkt. Een grote deelname vinden wij heel belangrijk
omdat we daaruit dan kunnen opmaken dat de resultaten van het onderzoek
representatief zijn voor alle doelgroepen.
U krijgt via de mail een bericht toegezonden waarin u gevraagd wordt om deel
te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Het tevredenheidsonderzoek loopt
van 30 oktober tot 11 november. Mogen wij ook op uw inbreng rekenen.

Actiedag
Hartelijk dank, beste ouders, voor uw steun en begrip die
u heeft laten blijken voor en tijdens de actiedag van het
onderwijs. Een aantal collega’s is naar Den Haag afgereisd
en heeft met 60.000 collega’s een ware happening
beleefd. Andere collega’s hebben deelgenomen aan de
actie op de markt in Helmond. Ons slogan is en blijft: ‘Wij
gaan voor goed onderwijs’.

Ouderraad bedankt!
Hartelijk dank aan de ouders van de Ouderraad. Vrijdag, op de dag na de dag van de leraar, zijn de
leerkrachten verrast met een lekkere en een gezonde hap bij de koffie. Heel attent, dank je wel!

Schoolreis
Foto’s van de schoolreis van de onderbouw kunt u zien op http://www.bernadettemariahout.nl/inbeeld/fotos/categorie:schoolreis-2017/album:schoolreis-2017-1.htm

Krokusbollenactie
Dit jaar bestaat Stichting Laarbeeks Landschap 20 jaar. In dit kader heeft
Stichting Laarbeeks Landschap een actie waarbij aan alle basisscholen van
Laarbeek krokusbollen worden verstrekt. Wij zullen dan samen met de
kinderen de krokusbollen planten in de omgeving van onze school. Hartelijk
dank Laarbeeks Landschap.

CREA-dag
Veel ouders hebben weer mee geholpen op onze CREA-dag. Hartelijk nogmaals. Zonder de inzet van
veel ouders kunnen wij anders zo’n CREA-dag niet organiseren.

Kinderboekenweek
Op maandag 2 oktober genoten de kinderen van een spetterend
optreden van onze heks Hennie. Samen met de kinderen van
Ukkepuk en de peuterspeelzaal hebben onze kinderen Hennie
moeten assisteren om haar kat Helmer terug te vinden. Als dank
kregen alle groepen een
voorleesboek aangeboden. In
de klassen is er hard gewerkt
om het thema ‘Griezelen’
mooi uit te werken. Mede
dank zij de inzet van ouders is
ook de school in een griezelige
sfeer komen te staan. Op onze
website ziet u foto’s van de
viering.
http://www.bernadettemariahout.nl/inbeeld/fotos/album:kinderboekenweek-2017.htm
Na een mooie opening van de Kinderboekenweek op de basisschool
zijn hier de spoken die de kinderen van onze peuterspeelzaal
Bernadette hebben geschilderd n.a.v. de Kinderboekenweek. Het
boek dat we van de heks hebben gekregen 'kikker is bang '( voor
spoken) is voorgelezen.

Brede school
Vorige week maandag hebben wij gezamenlijk de
opening gehad van de Kinderboekenweek met Hennie de
Heks. We vonden het erg leuk dat de kinderen van de
peuterspeelzaal en Ukkepuk er ook bij waren! Zij konden
ook genieten van het toneelstukje van onze Hennie de
Heks. De komende weken werken we samen aan het
thema van de Kinderboekenweek: GRIEZELEN. Er zullen
dan ook verschillende activiteiten gezamenlijk gedaan
worden. Wij verheugen ons er al op!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf stond ingepland op vrijdag 18 mei. Op verzoek van de
fotograaf is de fotosessie verplaatst naar vrijdag 25 mei 2018.

Groep 1-2
De Kinderboekenweek is begonnen met een voorstelling waarin juffrouw Andrea, Hennie de Heks,
speelde. Dat was erg leuk om te zien. In de klas zijn we bezig met het thema griezelen. We hebben de
letter “g” van griezelen geleerd en maken allemaal leuke werkjes rondom het thema griezelen en het
boek van Hennie de Heks' spookhuis. Het allermooist vinden we onze griezelige huishoek met spinnen,
vleermuizen, heksenkleren en nog veel meer! We zijn ook nog met enkele oma's, opa's en mama's een
herfstwandeling gaan maken. We hebben van alles verzameld en de kriebel- en griezelbeestjes goed in
het loepenpotje bekeken. Op onze website kun je foto's hiervan vinden.
De foto’s van de herfstwandeling kunt u bekijken op http://www.bernadettemariahout.nl/inbeeld/fotos/categorie:herfstwandeling/album:herfstwandeling.htm

Groep 2-3
Thema 2 sluiten we voor de herfstvakantie af.
Voor groep 2 was dat "Herfst" en voor groep 3
was dat ‘De boom’. Niet dat de herfst al is
afgelopen maar na de vakantie hebben we
een nieuwe thema. Voor groep 2 ‘Smakelijk eten’
en voor groep 3 ‘Het restaurant’. De
Kinderboeken week sluiten we af met een
griezelmiddag, daar hebben alle ouders al een
mailtje van gehad. Voor groep 2 staat de
komende tijd de letter Z centraal. Alle kinderen
mogen daar iets voor meebrengen. Voor de
ouders van groep 3 hebben we nog tip. Probeer
elke dag met uw kind te lezen. In de bibliotheek
van school staan genoeg boeken die aansluiten bij het niveau. Ook de leesbladen met de woordjes die
mee naar huis gaan kunt u nog eens herhalen. Voor sommige kinderen maakt het thuis lezen juist het
verschil.

Groep 4-5 A
Voor de herfstvakantie ronden we het thema griezelen van de
Kinderboekenweek af. Na de vakantie gaan we verder met het thema
‘Herfst’. Dit sluit namelijk goed aan bij de methode Naut. Dit is namelijk
‘Planten en dieren’. Hier weten de kinderen van groep 4 ook al genoeg
over te vertellen! Om het thema ‘De wereld om ons heen’ af te ronden
hebben de kinderen samen een Kahoot-quiz gemaakt! Dit was erg leuk.

Groep 4-5 B
Met taal zijn we deze week begonnen aan de nieuwe thema’s. Voor groep 5 is
dat ‘Nacht’. Zij gaan aan de slag met gedichten en woorden die te maken
hebben met nacht (doezelen, dutten, klaarwakker). Groep 4 heeft als thema
‘Onderweg’. Woorden als arriveren, passeren en de postcode komen aan bod.
Voor de Kinderboekenweek zijn we aan de slag gegaan met ‘Griezelen’. We
hebben een griezelboekje om in te werken, ook hebben we de klas versierd
met spinnen, spoken, monsters en mummies. Kom gerust nog een keer
kijken….als je durft!

Groep 6
De eerste periode is alweer bijna achter de rug. De eerste toetsen zijn inmiddels geweest. Als er een
toets mee naar huis komt, zou het fijn zijn als jullie die even
bekijken met uw kind en deze weer mee t erug geeft naar
school. De meeste kinderen zijn aan de beurt geweest met een
boekenbeurt. Dit hebben ze tijdens de weektaak voor kunnen
bereiden. Tijdens de tweede muziekles van juffr. Judith hebben
we in canon gezongen en samen een liedje begeleid met
blokfluiten, boomwhackers, een gitaar en dwarsfluit. Mooi!! Na
de herfstvakantie gaan we beginnen met een nieuw thema van
Naut namelijk ‘Materiaal uit de natuur’. Hierbij komen o.a. begrippen zoals moleculen, vaste stoffen en
vloeistoffen, smelten, verdampen en condenseren aan bod.

Groep 7
De eerste periode tot de herfstvakantie zit er weer
bijna op. We hebben ontzettend hard gewerkt en
we hebben zin in de vakantie. Afgelopen week
hebben
we
veel
gedaan
rondom
de
Kinderenboekenweek. We zijn allemaal gestart
met de voorbereiding van een boekbespreking.

We hebben geluisterd naar voorleesverhalen. Vandaag zijn
we gestart met een superleuke muziekles van juffrouw
Judith met boomwhackers.
Wethouder Greet Buter las in de klas een verhaal voor met
als thema ‘Duurzaamheid’.
Dit thema zal in dit schooljaar nog vaker terug komen.

Groep 8
The Amazing 8 is alweer toe aan een breakweek. Na een prima eerste periode maken we ons op voor
een weekje ontspanning. Mogelijke tips zouden daarvoor kunnen zijn:
- Oorlogsmuseum Overloon (indirect een tip van Nils);
- NEMO (Past bij ons thema van Naut over natuurlijke verschijnselen);
- ThisisHolland, om Nederland op een bijzondere manier net wat beter te leren kennen;
- Het openluchtmuseum te Arnhem alwaar de interactieve Canon van onze geschiedenis pas als
toevoeging op het bestaande museum is geopend.
- De activiteiten van Laarbeek ACTIEF!!!!
Zodra we allemaal weer gezond en wel terugkomen van de vakantie, gaan we starten met het project
omtrent v.o. We werken een boekje door, bezoeken scholen, de ouders beleven een algemene
infoavond en er zullen open lesmiddag georganiseerd worden door verscheidene vo-scholen.
Uiteindelijk leidt het tot een advisering eind januari en de aanmelding begin maart. Spannend, maar
een mooie tijd. De infoavond voor de ouders vindt plaats op maandag 6 november tussen 19.30 uur en
20.30 uur.
Het Marietje Kessels Project start direct na de vakantie op maandagmiddag. Daarin gaan we onze
weerbaarheid verder trainen en ontwikkelen.
Op woensdag 1 november komt Bureau HALT een voorlichting aan de kinderen verzorgen over het
thema 'Online Veiligheid'. Later dit schooljaar wordt daar ook een infoavond aan de ouders over
verzorgd. Tot slot, iedereen een fijne vakantie en tot maandag de 23e!

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 26 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

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Bernadette - Mariahout, waar
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We zijn gestart met een spectaculaire science show op 29-9-2017.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak kennis met de wereld van
detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk
in de lucht, wordt de beste architect en onderzoek de wereld van wetenschap in de keuken. Dit zijn zomaar een
paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere
les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus: Donderdag 9-11-2017, Donderdag 16-11-2017, Donderdag 23-11-2017, Donderdag 30-11 en
Donderdag 7-12-2017
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 59,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.

Informatieavond GGD
Bedplassen, daar wil je toch vanaf.
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
1. Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 april in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur
is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

