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Agenda
Donderdag 22 maart Hockey clinic voor de groepen die dan gym hebben.
Ma + di

27 & 28 mrt In ochtend en middag bekijken werkjes lentekriebels

Woensdag 28 maart Studiedag, alle kinderen zijn VRIJ.
Donderdag 29 maart Paasviering op school en in de kerk.
Maandag

2 april

Woensdag 4 april

2e Paasdag, alle kinderen zijn VRIJ
Volgende Zoemertje

Algemeen

Juffrouw Mirjam is bevallen van Ties ☺
Juffrouw Mirjam is woensdag 14 maart bevallen van zoon
Ties. Ties weegt 3555 gram en is 48 cm lang. Moeder en zoon
maken het goed (en vader Stan ook
).
We wensen Juffrouw Mirjam, haar man Stan en Ties een fijne tijd
samen om elkaar te leren kennen en lekker te knuffelen……
We kijken ernaar uit om Ties in het echt te mogen aanschouwen!

Wie wil er foto’s maken voor de schoolgids?
Welke enthousiaste hobby fotograaf wil onder schooltijd een aantal mooie foto’s maken die we
kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de schoolgids? Een professionele fotograaf die als tegenprestatie
een dankwoord met bedrijfsnaam in de schoolgids krijgt is natuurlijk ook welkom! Reacties graag via
directiebernadette@eenbes.nl of loop even binnen en spreek meester Arjan even aan.

Schoolapp

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 .

We hebben een erg leuke CREA gehad
Afgelopen woensdag hebben we een
gezellige CREA-dag gehad met veel
verschillende activiteiten. Van heel
vormend bezig zijn tot sportief bezig zijn,
voor ieder was er wat leuks. We hebben
de kinderen enthousiast aan de slag
gezien en ze hebben hun creativiteit
de vrije loop kunnen laten.
Bij deze een groot dankwoord voor de
(groot)ouders die geholpen hebben in de
voorbereiding of met de begeleiding van
de activiteiten. Zonder alle ouders kunnen
we deze dagen niet voor de kinderen
organiseren.

KinderRaad
Op 6 maart heeft de KinderRaad voor het eerst overleg
gevoerd met meester Arjan. Dat kostte de eerste keer
meer tijd dan normaal want er waren zoveel goede
ideeën! Eén van de besloten punten is dat de
KinderRaad na elke bijeenkomst een verslagje maakt
dat in het Zoemertje komt. Alle KinderRaadsleden
vertellen na de bijeenkomst in de eigen groep wat we
hebben besproken en op deze manier worden ook alle
ouders geïnformeerd. Zodra het verslagje klaar is kunt u
lezen wat we nog meer besproken hebben.

Paasviering
Op donderdag 29 maart besteden we met de school aandacht aan Pasen. In alle klassen is hier
aandacht voor. Dit jaar gaan we onder schooltijd met alle klassen om de beurt een bezoek brengen aan
de kerk. In de middag gaat de onderbouw paaseitjes zoeken in de speeltuin.
We hopen op lekker zonnig weer!
In de mi ddag gaat de onderbouw paas eitjes zoeken in de speeltuin.

Mensen met lesbevoegdheid gezocht, de uitkomst
Op de oproep welke mensen met een lesbevoegdheid ons in geval van nood kunnen helpen zijn
meerdere reacties gekomen. Uiteindelijk zijn er vier mensen met de juiste lesbevoegdheid die we in
geval van nood mogen benaderen ☺
Hopelijk hoeven we geen gebruik te maken hiervan! (Want dan is er geen vervangingsprobleem)
We willen alle mensen die gereageerd hebben of meegedacht hebben bedanken! Door uw hulp zijn
onze mogelijkheden iets groter geworden.

Is er al iets bekend over volgend schooljaar?
Met enige regelmaat bereikt ons de vraag of er al iets bekend is over volgend schooljaar. Samengevat:
nee we weten het zelf ook nog niet. In januari is het proces gestart om volgend schooljaar voor te
bereiden. Het bestuur en wij zijn druk bezig om eerst zicht te krijgen op hoeveel leerlingen er in het
nieuwe schooljaar bij ons op school en op bestuursniveau zijn. Daaruit voort vloeit welke formatie we
volgend jaar kunnen inzetten. Dat is vermoedelijk eind april / begin mei bekend. Daarna kunnen we pas
gaan kijken wat mogelijkheden voor de groepsverdeling is. Binnen het team zullen we dan verschillende
mogelijkheden bekijken. We kiezen voor de optie waarvan wij vinden dat deze onderwijskundig het
beste past bij de kinderen, de mogelijkheden binnen school en de ontwikkeling dat we als school
langzaam krimpen. Natuurlijk bespreken we dit ook met de MR. Dit kost de nodige tijd om zorgvuldig te
doen. We verwachten in het Zoemertje van 13 juni u te kunnen vertellen wat de groepsindeling is voor
volgend jaar. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u die stellen aan
meester Arjan.

Week van de lentekriebeIs
Afgelopen maandag hebben we met heel de school het project week van de lentekriebels geopend in
de aula. Alle groepen hebben deze week verschillende lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Daar worden ook werkjes bij gemaakt zoals het elkaar complimenten geven.
Maandag 26 en dinsdag 27 maart om 8.30 uur en 15.15 uur kunt u binnenlopen om in de aula te zien
wat alle groepen hebben gemaakt.

Drie mooie insectenhotels
Eén van de opdrachten van de Kwizzut Beek en Donk was
het maken van een insectenhotel. Alle Laarbeekse scholen
kregen die aangeboden. We zijn nu in het bezit van drie
mooie insectenhotels. Zodra ze bewoond zijn en we een les
over insecten hebben kunnen we daar mooi gaan kijken!
Kwizzut en deelnemers aan de Kwizzut bedankt voor de
Insectenhotels!

Harmonie
Op vrijdag 9 maart zijn de groepen 5 en 6 naar het Dorpshuis in Lieshout geweest. Wij zijn hier hartelijk
ontvangen door een aantal leden van de Harmonie St. Caecilia. De kinderen hebben allemaal 4
workshops mogen volgen. Tijdens de workshops hebben ze mogen luisteren naar de verschillende
instrumenten en ook zelf mogen proberen. De kinderen waren zeer enthousiast en de juffen ook!
Dank je wel leden van de harmonie en alle chauffeurs!

KNVB Schoolvoetbal
Op woensdagmiddag 14 maart vertegenwoordigden 3 elftallen onze school tijdens het Laarbeekse
Schoolvoetbaltoernooi en dat deden ze niet onverdienstelijk. Groep 7 speelde zich in een sterke poule
naar een mooie ereplaats en de twee elftallen van groep 8 wisten zich als poulewinnaars te plaatsen
voor de volgende ronde. Van harte gefeliciteerd. De volgende ronde vindt plaats op woensdagmiddag
18 april. Dan zullen ook de teams uit groep 5 en 6 hun opwachting gaan maken.

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
De letter j van jas is weer van tafel en daarvoor in de plaats is de n van neus gekomen.
We hebben het thema kikker i n de kou afgesloten en gaan twee weken werken omtrent de
Lentekriebels. Het gaat o.a. over onszelf, de verschillen tussen jongens en meisjes, vriendjes, wat fijn en
niet fijn is en hoe baby's geboren worden. We gaan ook extra letten op het maken van complimenten. Dit
vinden we erg fijn. De kriebels beginnen langzaam al te komen.
We hebben in de klas een huishoek waar we vadertje en
moedertje kunnen spelen en de baby heel goed verzorgen. Ook
hebben we een ziekenhuishoek waar al enkele baby's geboren
zijn. Deze liggen nu lekker in hun eigen bedjes te slapen. We
houden ze goed in de gaten en zorgen dat ze gezond blijven.
Verder hebben we ook al eens goed gekeken naar onszelf om te
ontdekken wie we zijn en hoe we eruitzien. Dit doen we met
een spiegel, zodat we alles goed kunnen zien en mooie zelfportretten kunnen maken.

Groep 2-3
De lente is in aantocht dus ook de Lentekriebels zijn volop aanwezig.
In onze groep hebben we het over: de verschillen tussen jongens en
meisjes, hoe een baby in je buik groeit en wordt geboren. We kijken
met zijn allen naar onze eigen babyfoto’s. Voor groep 2 is er een
nieuwe letter, de letter L van "lente". We hebben een piratenhoek
gemaakt waar we allerlei opdrachten mogen maken zoals een masker
knutselen, een piratenschip maken en in het water laten, een vlot
bouwen, lezen in piraten boeken enz. We hebben het denkbeeld
"kapstok "gemaakt over de piraten. Tijdens de lentekriebels maken we het denkbeeld "bloem". Dit gaat
over gevoelens.

Groep 4-5 A
Afgelopen maandag hebben we onze eigen smoothie gemaakt. Na eerst een recept te hebben
geschreven gingen we de boodschappen doen bij de Jumbo. Alle smoothies
waren geslaagd! Op deze manier hebben we het thema “lekker” afgesloten.
Via de onderstaande link een filmpje met foto’s van de middag.
https://youtu.be/xW7CJ-MI81Q
Het thema Lentekriebels leeft volop in de klas, we hebben het gehad over
complimentjes geven en waar je zelf trots op bent. Bij de lente hoort
natuurlijk ook zaadjes zaaien, de eerste moestuintjes laten al een groen
plantje zien! We zijn benieuwd welke er allemaal uitkomen!

Groep 4-5 B
We zijn maandagochtend gestart met de week van de lentekriebels.
Deze week hebben we gezamenlijk geopend in de aula. In de klas
hebben we het gehad over complimentjes geven. Iedereen kreeg
dan ook een mooi complimentje mee naar huis. Ook hebben ze
complimentjes gemaakt over zichzelf; over je uiterlijk, je talent en je
positieve eigenschappen. Verder hebben we besproken wanneer
het normaal is om in je blootje te zijn. En dat dat ook bij ieder
kind/gezin weer anders kan zijn. Ook hebben we het gehad over
grenzen aangeven. Wanneer krijg je ergens een ja/nee of twijfelgevoel bij en hoe kun je daarmee
omgaan.

Groep 6
Het taalthema spijsvertering is bijna afgesloten. Tijdens dit thema hebben de
kinderen ook in groepjes enthousiast gewerkt aan het ontwerpen en maken
van een bordspel. Afgelopen maandag zijn wij school breed begonnen aan het
project “Lentekriebels”. De eerste les hebben we een aantal vragen en
stellingen besproken rondom vriendschap bijv. wat betekent een goede vriend
voor jou? Zou je een vriend kunnen hebben met een ander geloof of uit een
andere cultuur? Die dag zijn alle kinderen naar huis gegaan met 3
complimenten van klasgenootjes. A.s. donderdag vindt de clinic hockey plaats tijdens de gymles. Dinsdag
20 maart heeft juffrouw Ans in onze klas gestaan omdat juffrouw Riky een cursusdag had.

Groep 7
Sinds vorige week maandag 12 maart ben ik de invalleerkracht
van groep 7. Ik ben Michel van der Meer, 52 jaren jong en
komende uit de boerderij 't (k)Oude Nest te Nijnsel. Met mijn
invalbeurt val ik met mijn neus in de Mariahoutse boter. Vorige
week woensdag hebben de kinderen creatief genoten van de "
CREA-dag". Donderdag kregen we te horen dat juffrouw Mirjam
en Stan een zoon hebben gekregen. Ties genaamd. We zijn met
de kinderen al gezellig en creatief bezig met een verrassing voor
de juffrouw. Deze week zijn we met de gehele school gestart met
het project "Lentekriebels". Na een leuke en complimenteuze
opening in de hal, gaan de groepen de gehele week met dit
project aan de slag. En aangezien we nu toch nog in de week van de lentekriebels elkaar complimenten
mogen geven, maak ik daar gebruik van en geef ik deze aan alle kinderen van groep 7.

Groep 8
Nadat de musical kortgeleden is gekozen houden we ons nu bezig met de rolkeuze. Het script wordt
aandachtig bekeken en doorgenomen en het eerste lied is al geïntroduceerd. Naast de musical zijn we
ook bezig met de EHBO. Les 2 stond in het teken van de rautech-greep en wat te doen bij verslikking.
Maandag a.s. gaan we de stabiele zijligging oefenen. In de week naar
de Pasen toe zullen we ook aandacht gaan besteden aan ons bezoek
aan Kamp Vught, welke gepland staan op dinsdagmiddag 3 april. We
zullen dan om 13.00 uur vertrekken vanaf school en om 15.45 uur
terug zijn na een indrukwekkend bezoek. In de week van het bezoek
worden we ook getoetst op onze verkeerstheorie. Op 5 april zal het
examen op school worden afgenomen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Nieuws van buiten

Informatie voor ouders, docenten van groep acht en intermediairs
PLEZIER OP SCHOOL
Zomercursus voor aanstaande brugklassers
In de laatste week van de komende zomervakantie zal door Stichting LEVgroep weer de tweedaagse training
Plezier op school worden georganiseerd voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze training in
sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij
leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, durven
geen nee te zeggen, hebben ruzie zonder dat ze het willen of staan vaak alleen. Doel van de cursus is de
kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan.
De training vindt in de vakantie plaats omdat er dan sprake is van een overgangssituatie. In een
overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor verandering en is de kans dat het geleerde naar de
alledaagse situatie vertaald wordt, het grootst. Juist omdat de kinderen na de vakantie naar een andere school
gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te maken met leeftijdsgenoten.
In de training ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. De kinderen
leren positief te denken en op een ontspannen en speelse wijze worden de volgende vaardigheden aangeleerd:
•
•
•
•

Contact leggen met andere kinderen;
Opkomen voor zichzelf (assertiviteit);
Omgaan met plagen en pesten;
Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de ouders
kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden ook aandacht
aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus. Verder is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na de cursus komen alle deelnemers nog een dagdeel bij elkaar om met elkaar terug te kijken op de cursus en
de ervaringen tijdens de eerste weken op de nieuwe school. Ook is er ruimte voor herhaling van oefeningen uit
de training.
Praktische informatie voor leerlingen uit Helmond
Data:
Ouderbijeenkomst: Maandagavond 26 juni 2018, van 19.30 uur tot 20.30 uur
Locatie: Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond
Training:
Maandag 13 augustus 2018 en dinsdag 14 augustus 2018,
van 9.30 uur tot 16.30 uur
Locatie:
in Helmond, definitieve locatie volgt nog
Terugkombijeenkomst: Donderdagmiddag 11 oktober 2018, van 16.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond

Afsluitend gesprek:
aanvragen.
Kosten:

Ouders kunnen, indien gewenst, na de cursus een afsluitend gesprek met de trainers
Deelname is ko steloos.

Informatie en aanmelding
Aanmelding kan via de website www.lerenmetlev.nl (
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=77)
De cursus is te vinden bij het onderdeel Z’inzicht - kinderen.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin u en uw kind meer informatie ontvangen over de cursus.
De trainers besluiten in overleg met u of deelname van uw kind aan de cursus wenselijk is. Hierna volgt de
definitieve inschrijving.
Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen aan de training
deelnemen. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding en na een intake gesprek.
Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de trainers:
•
•

Karlien de Hont: karlien.dehont@levgroep.nl of 06-27267958
Nicole Brouwers: nicole.brouwers@levgroep.nl of 06-46178197

Zie ook: www.plezieropschool.nl

Nieuws van buiten
Roefeldag 2018
Op zaterdag 9 juni a.s. gaat Mariahout weer roefelen!
De Roefeldag is bedoeld voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Groep 3 t/m 7 gaat 's
ochtends op pad om verschillende roefelplekken in en rondom Mariahout te
bezoeken. Groep 8 mag de hele dag in Beek en Donk komen roefelen.
In de bijlage bij dit Zoemertje vindt u de inschrijfformulieren. Graag per kind een
apart strookje inleveren bij meester Tiny op school.
Ook dit jaar hebben we weer begeleiding nodig voor de groepjes, a.u.b. invullen op
het strookje. Zet 9 juni alvast op de kalender!
We willen u er op wijzen dat De Roefeldag dit jaar meedoet aan de Rabo Clubkas
Campagne !
In de periode van 5 t/m 30 april kunt u, als lid van de Rabobank, uw stem
uitbrengen.
Uw stem op De Roefeldag wordt zeer gewaardeerd !
Groeten Roefelcomité Mariahout

Nieuws van buiten

Op 2e paasdag, 2 april, is er een peuter/kleuterviering in
de Michaëlkerk in Beek en Donk.
Deze begint om 10:00 uur.

De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar,
maar uiteraard is iedereen van harte welkom.
Na de viering gaan we met de paashaas paaseieren
zoeken in de pastorietuin.

