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Agenda
Donderdag 21 december Kerstviering
Vrijdag

22 december Kerstvakantie begint voor alle kinderen om 12.00 u.

Algemeen

Kerstviering
Donderdag 21 december vieren wij met de kinderen het kerstfeest op school. De kinderen komen op
de normale tijden ’s morgens en ’s middags naar school. De kerstviering vindt plaats van 17.00 – 18.30
u. in de klas van uw kind.
In de klas eten we gezamenlijk van de meegebrachte lekkernijen. Bij elke klas komt een lijst te hangen
met ideeën voor het maken van de hapjes. De ouders worden gevraagd om de hapjes voor 17.00 u. in
de klas te zetten.
De viering sluiten we gezamenlijk af in de aula
met het zingen van kerstliedjes en luisteren naar
het kerstverhaal.
Om 18.30 u. bent u van harte welkom in de aula
voor het uitwisselen van kerstwensen. Wilt u de
auto niet parkeren bij de Jumbo en omgeving
maar aan de Bernadettestraat bij het Buurthuis.
De Jumbo-supermarkt en wij zijn u daar dankbaar
voor.

Kerstwensen en kerstvakantie
In de kersttijd vinden we het vaak fijn om kerstwensen en kerstkaarten met elkaar uit te wisselen. Wij
vragen om deze kaarten NIET op school uit te delen, maar om deze thuis bij elkaar in de brievenbus te
stoppen. Op deze manier willen we teleurstellingen voorkomen. Dit geldt overigens ook voor
uitnodigingen van kinderfeestjes.
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdagmiddag 22 december om 12.00 u. In het nieuwe
jaar beginnen we weer op maandag 8 januari. De kinderen van groep 8 hebben vorige week les
voorlichting gehad van medewerkers van HALT over de risico’s en het juiste gebruik van vuurwerk. We
hopen u allen in het nieuwe jaar weer gezond en wel terug te zien op maandag 8 januari.
Wij wensen u fijne feestdagen en een heel goed 2018.

Muziek sponsors, bedankt!
Zoals u wel van uw kind gehoord zult hebben zijn wij dit schooljaar gestart met een groots muziekproject
wat drie jaar duurt. Juffrouw Judith verzorgt 15 lessen in elke groep en de juffrouw en meester wordt
gecoacht.
Dankzij de sponsoring van plaatselijke ondernemers hebben wij in samenwerking met KunstLokaal
Gemert voldoende muziekinstrumenten kunnen aanschaffen om een blazersklas te formeren. De
kinderen van de blazersklas, groep 6, krijgen de beschikking over trompetten, klarinetten, saxofoons en
trombones. Na de kerstvakantie zullen we starten met de blazersklas. Bij de instructie krijgen wij
ondersteuning van muzikanten van harmonie St. Caecilia.
Hartelijk dank aan onze sponsors voor hun bijdrage:
Garage Corsten, JUMBO-Laarbeek, Ouderraad, Harold Vereijken Verhuur, Van Heeswijk Meubelen.

KinderRaad
Uit de KinderRaad vergadering zijn enkele wensen naar voren
gekomen en een van die wensen is het organiseren van een
techniekweek. Deze wens is enthousiast in ons team
ontvangen. Samen met enkele kinderen zullen meester Joost
en juffrouw Martine, Jessie en Ilse deze techniekweek later in
het schooljaar gaan organiseren. Super initiatief!
We denken hiermee ook een koppeling te maken met allerlei
toepassingen van ICT. Goede suggesties zijn altijd welkom.

Kledingcontainer en recycling
Uw overtollige kleding, inktpatronen, oude apparatuur kunt u nog steeds inleveren op school.

Handbal
Op woensdag 3 januari organiseert handbalvereniging BEDO het jaarlijks terugkerende scholentoernooi.
Voor de groepen 6, 7 en 8 wordt dit georganiseerd. Inmiddels zijn de klassenouders al druk bezig met
het samenstellen van sportieve teams. Hopelijk zijn we als school goed vertegenwoordigd deze dag.

Actiedag onderwijs
Gisteren hebben veel scholen hun deuren gesloten gehouden. De onderwijsvakbonden hebben deze dag
uitgeroepen om begrip voor de situatie van het Nederlandse onderwijs kracht bij te zetten.
Hieronder delen we graag een schrijven van een collega uit het land met wat meer informatie over de argumenten
om tot actie op te roepen.

"De afgelopen weken zal het niemand ontgaan zijn, dat er problemen zijn in het basisonderwijs. Op 5
oktober en gisteren 12 december werd er massaal gestaakt voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.
We weten inmiddels allemaal dat:
•
•

•
•
•

een basisschoolleerkracht meer dan 30% minder verdient dan een gemiddelde HBO-er.
het salaris van een leerkracht zelfs nog lager is dan dat van agenten en verpleegkundigen met
een vergelijkbaar opleidingsniveau (sectoren die ook niet bekend staan om het geweldige
salaris).
leerkrachten basisonderwijs meer lessen geven dan waar ook ter wereld.
van de elf weken vakantie er zeven weken compenseren voor overuren.
één op de vier leraren een burn-out krijgt door de hoge werkdruk.

Vanuit de samenleving kwam dan ook veel steun voor de roep om betere werkomstandigheden. Maar
liefst 85% van de ouders steunden de actie.
Sinds er een regeerakkoord is, is de aandacht voor het onderwijs echter verslapt. Hier en daar is nog
wel te lezen dat de leerkrachten niet tevreden zijn met de maatregelen, maar dit wordt weggezet als
‘gezeur’. Alexander Pechtold (van dé onderwijspartij) vergeleek de leraren zelfs met kinderen die vragen
om een irreële zakgeldverhoging.
Dit alles dankzij een sublieme politieke spin. Wie niet zo goed heeft opgelet, denkt immers dat het
nieuwe kabinet flink in het onderwijs investeert.
500 miljoen voor werkdrukverlaging en 270 miljoen voor salarisverhoging. Geen kleine bedragen en al
de helft van waarom gevraagd werd. D66 roept dat er nog nooit zoveel in onderwijs geïnvesteerd is.
Briljante beeldvorming, want de werkelijkheid is anders:
•
•
•
•
•

270 miljoen voor salarisverhoging komt neer op een verhoging van 3%.
Gemeenteambtenaren (die al een hoger salaris hebben) krijgen er 3,25% bij. De algemene
loonruimte ligt tussen de 3,5 en 5%. Het onderwijs raakt dus nog meer achterop.
De 270 miljoen is geen extra, maar wordt geruild voor een slechtere regeling bij werkloosheid
en een nog niet nader omschreven ‘efficiëntieslag’.
De 500 miljoen voor werkdrukverlaging blijkt 450 miljoen te zijn en komt er pas in 2021. Dan zit
er alweer een ander kabinet…
In 2018 komt er wel 10 miljoen voor werkdrukverlaging – dit komt neer op ca. 2 uur extra
ondersteuning per school per week…

Ondertussen blijven de echte problemen buiten beeld:

•

•
•
•
•
•
•
•

Scholen zitten met hun handen in het haar als er een leerkracht vertrekt. Het is pas december,
maar ik lees dagelijks dat er leerkrachten gezocht worden. Nu al zijn er vele schoolklassen
zonder juf of meester. Binnenkort geldt dit voor 1 op de 12.
Hoge nood bij ziekte. De invallers zijn op. Klassen naar huis sturen (overlast voor ouders) of
opdelen (overlast voor de hele school) is het enige wat nog over is.
Zieke leerkrachten werken door en worden zo soms nog zieker.
Gepensioneerde collega’s keren terug om de ergste nood te lenigen.
Directeuren en ondersteunend personeel komen niet meer aan eigen taken toe, omdat de nood
zo hoog is.
Meer en meer leerkrachten zoeken hun heil elders en vertrekken uit het onderwijs.
Commerciële bureaus slaan een slaatje uit de nood en bieden hulp in nood tegen een dubbel
tarief.
De kwaliteit van het onderwijs holt door dit alles achteruit.

Goed basisonderwijs is voor een kenniseconomie van levensbelang. Slecht basisonderwijs treft ons op
de lange termijn allemaal. Niet investeren in een goede basis, brengt de kenniseconomie om zeep. De
50 jaar durende recessie die door een columnist werd voorspeld zou wel eens realiteit kunnen blijken.
De leraren negeren en wegzetten als ontevreden rupsjes-nooit-genoeg is gemakkelijk. Zij hebben echter
een keuze. De uittocht uit het basisonderwijs wordt zo alleen maar groter. De problemen in het
onderwijs echt oplossen is niet zo gemakkelijk. Dat vraagt om een regering met visie. Een regering die
nadenkt over de lange termijn. Een regering die verder kijkt dan de eigen politieke loopbaan. Een
regering die keuzes durft te maken die leiden tot oplossingen.
De huidige regering kiest voor struisvogelpolitiek. In de hele onderwijsparagraaf komt het woord
‘lerarentekort’ niet voor. Problemen weglachen of ontkennen lijkt eenvoudig. De realiteit is anders.
Dit is geen probleem van leerkrachten alleen. Dit is geen probleem van scholen alleen. Dit is geen
probleem van kinderen alleen. Dit is geen probleem van ouders alleen. Dit is zelfs geen probleem van de
politiek alleen. Dit probleem is van ons allemaal.
Laat het actievoeren daarom niet alleen aan de leerkrachten over. Gebruik uw stem en invloed en laat
u horen. Staak met ons mee. Zorg dat goed basisonderwijs ook in de toekomst een vanzelfsprekendheid
blijft.
Vriendelijke groet
Leo Donkers, directeur
namens team Eenbes brede school Bernadette.
P.s. Hartelijk dank aan de vele ouders die hun sympathie voor de actie ook met ons delen.

Mariahout, 15 december 2017.
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000
nieuwe woorden per jaar!

Beste ouders en verzorgers,
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind.
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
•
Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
•
Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in januari 2018.
In
•
•
•

samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
het leen- en leesgedrag van leerlingen
de leesmotivatie van leerlingen
de informatievaardigheden van leerlingen

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden
niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze
worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook
gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de
Bibliotheek op school*, dan kunt u dit melden aan directeur, Leo Donkers.
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in
een lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het
dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal
blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen
hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door
de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan
informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken,
beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.
Meer informatie over de Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.
Eventuele vragen kunt u stellen bij onze leescoördinator juffrouw Annemieke de Jong.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Leo Donkers
Directeur
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke
Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

Groep 1-2
Vorige week zijn wij gestart met het thema kerst. We hebben een hele mooie
kersthoek in de klas met een kerstboom die we zelf hebben versierd! Hier
kunnen we onze eigen recepten maken voor in het kerstkookboek. Deze
recepten kunnen we klaar maken en op tafel zetten, zodat we het eten lekker
samen kunnen opeten. Daarnaast zijn we ook kerstkransen en kerstmannen
aan het knutselen. De lettertafel heeft plaats gemaakt voor een nieuwe
letter: de k van kerstboom. We mogen weer spulletjes meebrengen voor op
de lettertafel die beginnen met de k van kerstboom. Verder zijn we al
begonnen met het oefenen van heel veel leuke kerstliedjes voor de
kerstviering!

Groep 2-3
Het nieuwe thema over “gezondheid” is opgestart maar zal in het
nieuwe jaar nog een vervolg krijgen. We gaan dan in het nieuwe jaar
een ziekenhuis in de klas maken. De juf heeft genoeg spullen dus
waarschijnlijk is het niet nodig om spullen mee te brengen. Deze week
ook weer een nieuwe letter voor groep 2. De letter k van Kerstmis. We
hebben zin in het kerstfeest. Gezellig zitten bij de kerstboom en
verhaaltjes luisteren en liedjes zingen. In het donker terug naar school
is ook altijd leuk. Wij, van groep 2/3, wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuw jaar.

Groep 4-5 A
Na een drukke sinterklaas periode, hebben we het nu wat rustiger. De kinderen zijn in
beide groepen volop aan het oefenen met de tafeltjes. Daarnaast hebben de kinderen
de kerstboom al gezet in de klas en de ramen worden mooi versierd met kerstballen.
Lekker spelen in de sneeuw die er al is gevallen, is natuurlijk ook altijd leuk! Daar
hebben de kinderen dan ook volop van genoten.

Groep 4-5 B
In de klas zijn we bezig met de laatste lessen van deze taalthema’s. Voor groep 4 was het thema “Klein”.
We leerden woorden als pietepeuterig, iel en kolossaal. Voor
groep 5 was het thema “Eskimo’s”. We leerden woorden als Inuit,
Inuktitut en middernachtzon. Binnenkort volgt de toets. Na de
studiedag hebben we meteen de kerstboom in de klas geplaatst.
Van het ene feest rollen we zo in het andere. Met meteen
afgelopen maandag de sneeuw… hoe sfeervol! We wensen alle
ouders en kinderen alvast fijne feestdagen!

Groep 6
Afgelopen maandag hebben we met groep 6 gewerkt met Microbit. Een
kleine computer waarmee we het programmeren hebben geoefend. De
kinderen hebben enthousiast in tweetallen gewerkt en flink geoefend.
Ze gaven zelf al aan dat dit een goede voorbereiding was voor de
toekomst. De klas is inmiddels in kerstsfeer en zo werken we naar de
kerstviering toe. Verschillende kinderen zijn zich ook thuis aan het
voorbereiden voor hun spreekbeurt. Fijn als iedereen de spreekbeurt
voor de kerstvakantie heeft afgerond.

Groep 7
5 december was een geslaagde dag. De surprise, gedichten en
cadeaus waren prachtig. Complimenten v oor het harde werken
aan groep 7! De klas is weer in kerstsfeer gebracht. Het ziet er
gezellig uit. Afgelopen maandag hebben we even in de sneeuw
gespeeld. Op donderdag 21 december hebben de kinderen toets
2 van Meander over de Europese Unie en op vrijdag 22 december
toets 2 van Brandaan over de Romeinen.

Groep 8
De schoolbezoeken voor onze groep 8-ers zitten er bijna op. Het bezoek aan het Jan van Brabant College
voor 4 kinderen sluit onze oriëntatie op de middelbare scholen. Januari 2018 staat in het teken van de
advisering, waarna er op open dagen de laatste vragen gesteld kunnen worden om een beslissing te
maken. In maart volgt de aanmelding. Tijdens de open dagen zal hier genoeg aandacht aan worden
geschonken. Bureau HALT is maandag 4 december in
de klas geweest om kinderen op het hart te drukken
voorzichtig om te gaan met het vuurwerk wat ze
mogelijk af gaan steken. Een vuurwerkbril, een
aansteeklont, niet nabij omstanders …. een aantal
tips die de kinderen zelf ook al wisten te benoemen.
Op 5 december beleefden we een Amazing surprise.
Het was een gezellige middag waarop we met een
goed gevoel terug kunnen kijken. Donderdagmiddag
21 december komt professor Joop van Berkum op
bezoek. Hij verzorgt voor ons een middag vullend programma omtrent het mysterie ‘De
Bermudadriehoek’. Dit als mooie afsluiter betreffende het taalthema ‘Mysteries’. Via deze weg wens ik
eenieder alvast een hele fijne kerstvakantie toe. Een goed uiteinde en een wervelende start van 2018.
Dit alles in goede gezondheid.

Fijne feestdagen

Nieuws van buiten

Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op woensdag 7 maart 2018 om 12:15uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de Typetuin.
Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €25,korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1
januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting wordt
automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen toe en een spetterend begin van het nieuwe jaar!
Nienke Beliën
Team de Typetuin

Herdertjesviering
Kerstavond, 24 december
18:00 uur
Gezinsviering
O. L. Vrouw van Lourdeskerk,
(eucharistieviering)
Mariahout
Kerstavond, 24 december
Kinderen van de Bernadetteschool
19:00 uur
spelen het kerstverhaal
St. Servatiuskerk, Lieshout
Een viering voor het hele gezin!

Gezinsviering
Kerstavond, 24 december
17:00 uur
O. L. Vrouw Presentatie,
Aarle-Rixtel
Kom verkleed als Jozef, Maria of
iemand anders uit de kerststal

