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Agenda
Maandag 18 september

Aanvang 19.30 u. Informatieavond voor alle groepen

Dinsdag

Schoolreis voor alle kinderen

19 september

Maandag 25 september

Vergadering Samenwerking Brede School

Woensdag 27 september

Studiedag; alle kinderen zijn vrij van school

Algemeen

Onderwijs in actie
Beste ouders,
Op 5 oktober, op de Dag
van de Leraar, is voor alle
basisscholen in Nederland
een staking aangekondigd.
De organisaties die
verenigd zijn in het POFront, hebben tot deze
staking opgeroepen om
hun boodschap aan de
politiek voor minder
werkdruk en een eerlijk
salaris kracht bij te zetten.
De enorme werkdruk en
de lage salarissen hebben
er in de afgelopen jaren
voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende
jaren schrikbarend zal gaan groeien
Ons schoolbestuur en onze medewerkers staan achter de doelstelling van de actie en zullen op
donderdag 5 oktober geen onderwijs verzorgen. De school is dan dicht.
De verantwoordelijkheid van de opvang ligt deze dag bij de ouders zelf, hoe vervelend dat in sommige
gevallen ook uitpakt. De scholen zijn dicht en we willen de impact van onze stakingsactie zo groot
mogelijk maken.

Informatieavond
Op maandag 18 september vindt de informatieavond voor elke groep plaats.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

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.



Gouden Weken
De eerste twee weken van het schooljaar zitten erop. In de eerste weken van het schooljaar leggen we
de basis voor een fijn schooljaar. Sinds vorig schooljaar besteden we in de eerste 4 weken extra veel
aandacht aan de groepsvorming door kennismakingsactiviteiten, klassenafspraken samen maken en
samenwerken. We noemen deze periode de Gouden Weken. Op deze manier leren de kinderen elkaar
goed kennen en wordt er gewerkt aan een positieve groepssfeer. De schoolregels die op de posters in
de school hangen, zijn natuurlijk ook weer aan bod gekomen. Deze regels helpen ons een goede sfeer
binnen onze school te creëren zodat alle kinderen in een fijne en veilige omgeving van de school
kunnen genieten.

Muziekproject: Méér Muziek in de Klas
Minister Bussemaker heeft een aantal maatregelen genomen om een impuls te geven aan
muziekonderwijs binnen het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Wij hebben daarop
ingeschreven op het project ‘Méér Muziek in de Klas’ en onze aanvraag is gehonoreerd. Drie jaar lang
krijgen onze leerkrachten en kinderen muziekles van een docent van Kunstlokaal Gemert.
Dinsdag is juffrouw Judith de Vrees gestart met het verzorgen van de muzieklessen in alle groepen. De
kinderen krijgen les en de leerkrachten worden gecoacht. Samen muziek maken en zingen verbindt
kinderen, het versterkt hun sociale, creatieve en motorische vaardigheden én het draagt bij aan betere
leerprestaties.

Op de website https://www.meermuziekindeklas.nl/ vertelt Erik Scherder, bekend van tv., waarom hij
muziekonderwijs zo belangrijk vindt.

Studiedag
Woensdag 27 september is er een studiedag. Alle kinderen zijn vrij van school.
In de eerste helft van het schooljaar staan de studiedagen en teamvergaderingen in het teken van
‘gepersonaliseerd leren’. Ons onderwijs wil actueel zijn en dat heeft tot gevolg dat wij als
onderwijsgevenden veranderingen door zullen voeren. Bij de tijd blijven gaat niet zomaar en
vanzelfsprekend.
Wat gaat gepersonaliseerd leren voor ons (leerkrachtgedrag, leerkrachthouding en leerkrachtvaardigheden) en voor de leerlingen inhouden, wat is dan waarneembaar en hoe gebruiken we daar
middelen en materialen bij (zoals de i-pads, de ontwikkelgesprekken, adaptieve toetsing enz.) ?
Wij willen, zoals gezegd, meer gepersonaliseerd onderwijs gaan geven en willen op zoek naar de beste
vorm waarin dat op onze school kan gebeuren. Voor de ondersteuning in dit veranderingsproces
hebben wij Inge van de Ven (van bureau Vol Van Leren) gevraagd. Zij zal ons team tijdens de
bijeenkomsten begeleiden.

KinderRaad
Afgelopen maandag hebben de kinderen
van de groepen 5 t/m 8 onze nieuwe
KinderRaad gekozen. In groep 6 was het
met name een spannende verkiezing want
maar liefst vier jongens hadden evenveel
stemmen. Uiteindelijk werd door middel
van loting het nieuwe raadslid Niek Vogels
gekozen. De volgende kinderen zijn
gekozen om de belangen van de kinderen
te verwoorden: Lieke Beniers en Kay
Leenders uit groep 5, Yara van der linden en
Niek Vogels uit groep 6, Gijs Donkers en
Julia Bekx uit groep 7, Bram van Lieshout en
Zoé van Hoof uit groep 8. Hartelijk
gefeliciteerd met jullie benoeming.

Mededeling ouderraad
Via dit zoemertje willen wij u mededelen dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is
vastgesteld op € 27,50 per kind. De ouderbijdrage zal geïncasseerd worden op maandag 25 september
2017.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jordy Biemans. Ik ben 18 jaar oud en kom uit Mariahout. Ik volg mijn
opleiding op het Summa College Welzijn in Eindhoven. Dit schooljaar studeer ik af aan
de opleiding “Onderwijsassistent”. Mijn hobby’s zijn sporten en plezier maken. Mijn
ambitie is om later leraar te worden in het basisonderwijs. Zelf heb ik ook op deze
basisschool gezeten. Het is erg leuk om weer terug te zijn! Ik loop op maandag en
dinsdag stage in groep 4-5B bij juffrouw Martine. Laten we er samen een fantastisch en
leerzaam schooljaar van maken! Ik kan niet wachten om met jullie aan de slag te gaan!

Schoolreis
Bent u in het bezit van een abonnement of pasje voor Toverland of Dierenrijk? Als u dit aan ons
meegeeft dan is de entree voor ons goedkoper. Hartelijk dank voor uw medewerking. Met de
schoolreis van de onderbouw naar Dierenrijk gaan 18 begeleiders mee. Naar Toverland gaan met de
bovenbouw 8 begeleiders mee. Verdere informatie over de schoolreis vindt u achter in het Zoemertje.

CREA-dag
Ook dit schooljaar zijn er weer twee crea-ochtenden gepland. Wilt u helpen. Vul dan het formulier
elders in deze nieuwsbrief in.

Groep 1-2
In groep 1-2 zijn wij gestart met een het thema “nieuw schooljaar”.
Hier hebben we al veel dingen geleerd over de school. In het begin
vonden sommigen van ons het nog een beetje spannend, maar dat
was niet erg. Raai de kraai heeft ons geholpen met het ontdekken
van de school. We hebben ook al veel gewerkt, geknutseld en
gespeeld. Op woensdag beginnen we de dag met het zingen van een
Engels liedje over de dagen van de week. Onze kinderen weten al
wat boys en girls zijn en kennen alle kleuren al in het Engels!
Volgende week gaan we op schoolreisje naar de dierentuin. We
verheugen ons hier erg op!

Groep 2-3
Groep 2/3 is goed gestart dit schooljaar. Het was
voor iedereen spannend. De Combinatiegroep, de
nieuwe methode voor groep 2 maar ook voor groep
3, de kinderen, de juffen en de ouders. Iedereen
moest wennen. We zijn met zijn allen gestart met
het thema; de nieuwe klas. Op de informatieavond
vertellen we nog meer over de thema's van dit jaar
maar ook zeker over de dagindeling. Juffrouw Judith
komt bij ons muzieklessen geven. We hebben
kennisgemaakt met de klarinet, muziek hierop
maken is best moeilijk, de juf kreeg het bijna niet
voor elkaar! Daarna mochten we bewegen op
klassieke muziek, snel en langzaam. Ook hebben we
zelf muziek gemaakt met ritmestokjes, de les vloog om en we hadden veel plezier!

Groep 4-5 A
De eerste weken van het schooljaar vliegen voorbij. Veel nieuwe
dingen en een nieuwe groep maken het soms wel spannend allemaal.
We werken waar het kan met de hele groep samen, bijvoorbeeld bij
een les van rekenen of taal. De thema’s van taal zijn de komende
weken: “Ziekenhuis en Spelen”, hier weten natuurlijk beide groepen
veel over.

Groep 4-5 B
De eerste twee weken hebben vooral in het teken gestaan van elkaar leren kennen. De kinderen
onderling, maar ook de juffen en de meester. We zochten naar waar we hetzelfde in zijn en waar we in
verschillen. Ook hebben we samen goede afspraken gemaakt voor in de klas. Bij de
openingsviering kregen we van de andere groep 4/5 al een mooi compliment.
We vonden het fijn dat er zoveel belangstelling was op de inloopavond. Samen
gaan we er een fijn jaar van maken! Ook hebben we de eerste muziekles van juf
Judith gehad. We hebben met ritmestokjes gewerkt en de juf en meester mochten
de klarinet uitproberen….en dat viel nog niet mee!
0

Groep 6
In groep 6 hebben we dit schooljaar een goede start gemaakt. Samen met de
kinderen hebben we gewerkt aan de Gouden Weken. Hier kunt u in het
Zoemertje verder over lezen. Inmiddels is de inloopavond geweest en we
vonden het fijn dat er zoveel belangstelling was. Natuurlijk zijn we met de
gewone vakken begonnen en gaan we daar ook lekker mee aan de slag.
Volgende week dinsdag is het schoolreisje en daar gaan we een supergezellige
dag van maken!

Groep 7
De eerste weken zitten er alweer op. Groep 7
heeft een fijne start gemaakt en na een korte
herhaling komen er al weer veel nieuwe dingen
naar voren zoals Engels. Via liedjes maken we
kennis met de Engelse taal. Het is belangrijk om
de woordjes goed te oefenen. Tevens wordt er
gelet op de schrijfwijze. Via de site
www.WRTS.nl kunnen de kinderen razendsnel
woordjes leren. Tevens mag het werkboek mee
naar huis genomen worden om te leren.
Veel kinderen hadden zich verkiesbaar gesteld
voor de kinderraad. Afgelopen maandag was de stemming. Julia en Gijs hebben gewonnen en zij zitten
het komende jaar in de KinderRaad van onze school. Komende week starten we met het project
Jeugdgemeenteraad. Hierbij bespreken we hoe het democratisch stelsel in ons land en met name in de
gemeente werkt. De kinderen mogen zich verkiesbaar stellen om twee jaar deel te nemen aan de
Jeugdgemeenteraad van Laarbeek.

Groep 8
Groep 8 heeft een prima start kunnen maken. De Amazing 8, met deze naam zullen ze dit jaar faam
gaan maken, is inmiddels aanbeland in de slotfase van de eerste hoofdstukken dus een aantal toetsen
staan op stapel. In hun agenda's staan al de toetsen gepland van Rekenen en Brandaan, taal en spelling
zullen snel volgen. Het huiswerk verloopt ook prima tot op heden. Houd dit zo vol.
Marietje Kessels Project
Dit project zal starten in de maand november. Eigenlijk had dit al gestart
moeten worden, maar door omstandigheden bij de cursusleiders is het
verplaatst.
Kinderpostzegelactie
Deze actie start voor de kinderen op 27 september. Vanaf die dag
kunnen ze de deuren langs om de mensen die willen postzegels te laten bestellen. Dit alles voor het
goede doel. Meer uitleg volgt tegen die tijd.

Schoolreizen

19 september 2017

Schoolreis 2017 - onderbouw

Beste ouders,

Dinsdag 19 september a.s. gaan we op schoolreis!
Alle kinderen van de onderbouw, groep 1 t/m 4, gaan dit jaar naar Dierenrijk in Nuenen.
Samen dichtbij de dieren in Dierenrijk, dé Familiedierentuin! In Dierenrijk ontmoet je een dag lang dieren van
héél dichtbij. Ontdek alle mogelijkheden!
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, dus om 08.30 uur.
Ze kunnen veilig vanaf de achteringang van de school de bus instappen.
Rond 09.30 uur kunt u uw kind bij Het Buurthuis uitzwaaien.
De kinderen moeten zelf een lunchpakketje meenemen. Daarnaast een goed humeur natuurlijk. De
speelboerderij heeft zowel binnen- als buitenactiviteiten, dus het is raadzaam om daar rekening mee te houden
met de kledingkeuze.
De kinderen worden na een heerlijke dieren- en speeldag moe en voldaan weer veilig terugverwacht rond 15.30
uur aan de achterzijde van de school.
Brigadiers zijn geregeld, maar spreek met uw kind af wat zij moeten/mogen in het geval dat de bus onverhoopt
eerder terug is.
Indien er kinderen zijn die snel wagenziek worden of iets waar we rekening mee kunnen houden dan horen we
dit graag van u. Wij vragen u dit dan kenbaar te maken bij de betreffende leerkracht van uw kind.

De Ouderraad

Schoolreis 2017 - bovenbouw

Beleef het….. tijdens een schoolreis naar Toverland!
Op dinsdag 19

september a.s. gaan alle kinderen van groep 5 t/m groep 8 naar Toverland. Wat

’n feest!
Laat je meenemen in de magie van Attractiepark Toverland. Ga op avontuur in de mysterieuze wildwaterbaan
Djengu River, ontdek jouw eigen magische krachten in het Toverhuis of waag een ritje per motor in de unieke
lanceerachtbaan Booster Bike. Even afkoelen? Stap dan in de boomstamwildwaterbaan Backstroke, waar jouw
ritje eindigt met een splash vanaf 15 meter hoogte.
Het hoogtepunt van een dagje Toverland is natuurlijk Troy: de hoogste, snelste én langste houten achtbaan van
de Benelux! Misschien kan het wel allemaal, keuze genoeg voor een schitterende dag!
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, dus om 08.30 uur. Nadat ze eerst in de klas bij
elkaar zijn gekomen, zullen ze samen met de leerkracht via de achteringang van de school naar de bussen gaan.
Rond 09.00 uur kunt u uw kind bij Het Buurthuis uitzwaaien.
De school zorgt samen met de Ouderraad voor voldoende begeleiding maar de kinderen mogen zelf in groepjes
van het park genieten. De kinderen moeten zelf voor een lunchpakketje én drinken zorgen.
Omdat we zo lang mogelijk van deze dag willen genieten, zullen we het park pas laat in de middag verlaten. De
kinderen worden rond 18.00 uur met de bus bij Het Buurthuis terugverwacht. Brigadiers zijn geregeld, maar
spreek met uw kind af wat zij moeten/mogen in het geval dat de bus onverhoopt eerder terug is.
Indien er kinderen zijn die snel wagenziek worden of iets anders waar we rekening mee kunnen houden, dan
horen we dit graag van u. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken bij de betreffende leerkracht van uw kind.
Het is niet toegestaan om geld mee te nemen naar Toverland.

De Ouderraad.

Beste ouders,
De eerste CREA-dag is weer gepland en wel op woensdag 11 oktober a.s. Ook op woensdag 14 maart
2018 willen we een CREA-dag houden. Om alles te realiseren hebben we jullie hulp heel hard nodig. Als
je een groepje kinderen wilt begeleiden dan kun je je nu al opgeven. De kleuters werken tot aan de
pauze en groep 3 t/m 8 de hele ochtend. Als we weten welke ouders willen helpen, dan kunnen we
iedereen indelen. We proberen rekening te houden met voorkeuren, maar we hopen dat jullie
begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. Als je mee wilt helpen, vul dan onderstaand strookje in en lever
het z.s.m. bij Tiny in. Bij voorbaat dank.
0 Ik wil meehelpen op woensdag 11 oktober 2017.
0 Ik wil meehelpen op woensdag 14 maart 2018.
Naam: …………………………………………………………….Ouder van ………………………………………………………….
Groep(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn voorkeur gaat uit naar:
0 Kleuters

0 Onderbouw (gr. 3-4-5)

0 Bovenbouw (gr.6-7-8)

0 Geen voorkeur

Eventuele ideeën:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedankt! CREA werkgroep

Nieuws van buiten

Workshop “Omgaan met ruzie en agressie”
Als kinderen ruzie maken, vechten of zelfs agressief zijn, kan het
moeilijk zijn voor ouders om te weten wanneer ze tussenbeide moeten
komen om het weer rustig te krijgen. Het is belangrijk voor kinderen om
te leren omgaan met anderen en met meningsverschillen en frustraties.
Dit is iets wat ouders hen kunnen leren, door het stellen van duidelijke
grenzen en het geven van het goede voorbeeld.
In deze workshop kijken we naar enkele redenen waarom kinderen ruzie maken en worden
suggesties gegeven hoe u problemen kunt voorkomen.
Deze workshop is voor ouders met kinderen tot 10 jaar.
De workshop is gratis!
U kunt zich aanmelden via onderstaande emailadres. Geeft u bij aanmelding de leeftijd van
de betreffende kinderen door en dat het gaat over de workshop ruzie en agressie.
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Mail:
Graag tot

Maandag 9 oktober 2017
De Regt, Otterweg 19 te Beek en Donk (in de ruimte “de ontmoeting”)
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur
linda.verhagen@zorgboog.nl
ziens namens het JGZ en CJG team van Laarbeek

