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Agenda
Donderdag 12 april Kinderen normaal naar school, ludieke actie.
Vrijdag

13 april STAKING, school is dicht! Alle kinderen zijn VRIJ.

Dinsdag

17 april CITO eindtoets groep 8 (dag 1).

Woensdag 18 april CITO eindtoets groep 8 (dag 2).
Donderdag 19 april CITO eindtoets groep 8 (dag 3).
Woensdag 18 april Volgende Zoemertje.
Vrijdag

20 april Viering Koningsspelen.

Zaterdag

21 april Eerste meivakantiedag.

Maandag

7 mei

Eerste schooldag na de meivakantie.

Algemeen

Wat heeft school gedaan op de studiedag?
Vorige week was er studiedag. We hebben deze dag de meeste tijd besteed aan “even stil staan om weer
vooruit te kunnen”. Het team heeft de jaardoelen bekeken en in groepjes is bepaald wat we al af hebben,
wat we nog moeten doen en we hebben daar prioriteiten in gesteld. Bij alle doelen hebben we tevens
bekeken wat we hiervan in de school wel of niet tastbaar terug zien. En hoe onze visie en onze beloften
hierin zichtbaar zijn. Een waardevol moment! Als alle reacties gebundeld zijn dan kunnen we op basis
hiervan vervolgstappen zetten.
We hebben ook gesproken over het overlegmodel. Dit is een mogelijkheid uit de cao om taken te
verdelen binnen school. Iets wat hopelijk een klein beetje bijdraagt aan het terugdringen van de
werkdruk. Het bestrijden van de werkdruk komt overigens volgend schooljaar als actief punt om aan te
werken terug.
Ergens na de zomervakantie krijgen alle Eenbes scholen een nieuwe netwerkbeheerder en een iets
andere manier van werken. Het laatste deel van de dag hebben de teamleden een stukje voorbereiding
daarop gedaan en een deel van het team is buiten school verder gegaan met scholing over
rekendidactiek.
Al met al een nuttige dag!

Paasviering
Afgelopen donderdag zijn alle groepen naar de kerk
geweest waar oud-collega Tonnie Lukassen het
Paasverhaal heeft verteld. Waarvoor dank! Het was fijn
om dit in te kerk te doen.
In de middag hebben de groepen 1 t/m 5 eitjes gezocht.
Betrokken ouders (OR) en Paashaas bedankt voor het
organiseren de kinderen hebben een leuke middag gehad!

KinderRaad
Het stukje van de KinderRaad over de vorige bijeenkomst is
nog niet klaar. Het is even wennen voor iedereen om dit zo te
doen. Samen met de KinderRaad werken we aan een steeds
beter vormgeven van de manier van werken, inhoud en
informeren van iedereen.
We hopen het stukje tekst in het volgende Zoemertje te kunnen plaatsten.

Voetbal
Op 18 april vindt de volgende ronde van het KNVB-Schoolvoetbaltoernooi plaats. Naast de twee ploegen
van groep 8 welke zich hebben geplaatst voor deze ronde, zullen ook de zeventallen uit groep 5 en 6 in
actie gaan komen. We wensen hen veel succes toe tijdens deze middag. De wedstrijden worden
gespeeld in Beek en Donk op het sportpark van Sparta'25.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. Inmiddels een traditie. We starten met het
Koningsontbijt in de klas, waarna we gezamenlijk de dag openen op de speelplaats om daar het lied
Fitlala te dansen en te zingen. Vervolgens gaat de onderbouw tot 12.00 uur aan de gang met enkele
sporten en spellen welke door de groep 8 leerlingen worden begeleid. De groepen 5 t/m 7 zullen ook
hun fitheid gaan testen en doen dat onder de enthousiaste begeleiding van de hulpouders. Zij zullen ook
na 12.00 uur hun conditie nog op peil gaan houden in tegenstelling tot de groep 1 t/m 4. Zij gaan om
12.00 uur genieten van de meivakantie. Voor de groepen 5 t/m 8 is dat zover om 14.00 uur.

School is open op 12 april tijdens de ludieke actie (herhaling)
Naast de staking hebben de scholen in ons bestuur hebben ervoor gekozen om een ludieke actie de dag
voor de staking te houden. We willen hiermee de media halen om extra aandacht te vragen voor het
doel van de staking. Er is door het overheidsbeleid de afgelopen jaren nu een flink leraren tekort waar
de kinderen uiteindelijk de dupe van zijn.
Daarom is op 12 april een ludieke actie waarbij vanaf de kleine pauze niet de reguliere lessen worden
gegeven maar er andere activiteiten zijn, zie de bijlage voor meer informatie. Namens het team gaat
meester Arjan die dag naar zorgboerderij Grootenhout in Mariahout met zelfgebakken cake om de
mensen daar in het zonnetje te zetten. We zijn niet de enige sector die het zwaar heeft en zo willen deze
mensen ook een hart onder de riem steken.
We hebben voor de ludieke actie in deze vorm gekozen om de overlast voor ouders en kinderen zoveel
mogelijk te beperken.
12 april is de school gewoon open en alle kinderen komen naar school!

School is dicht op 13 april tijdens de staking (herhaling)
Op 7 maart hebben wij u geïnformeerd dat 13 april er vermoedelijk een staking wordt uitgeroepen door
de vakbonden. Vorige week hebben we u laten weten dat de staking door gaat. Door u tijdig te
informeren proberen we voor u de last van de staking te beperken. De staking is omdat wij willen dat er
meer geld naar het onderwijs gaat zodat meer studenten voor de pabo kiezen. Op die manier komen er
voldoende meesters en juffen om alle kinderen les te geven. We hebben onlangs aangegeven dat we
moeite hebben om oplossingen bij ziekte en verlof te vinden. Andere scholen hebben zelfs soms geen
gewone vaste leerkracht voor de groep omdat ze die niet kunnen vinden. De staking is bedoeld om de
aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten (middels salaris) wat uiteindelijk voor de leerlingen goed
is omdat er voldoende meesters en juffen zijn. Zie de bijlage voor meer informatie.
13 april is de school wegens de staking gesloten!

Informatie vanuit de groepen
Brede school
Op dinsdag 27 maart hebben de peuters van kinderdagverblijf Ukkepuk en de peuters van
peuterspeelzaal Bernadette, eieren in het park gezocht. Een leuke manier om samen een activiteit te
ondernemen. De meeste kinderen genoten zichtbaar en holden wat meters af om alle eieren te vinden!

Groep 1-2
De letter ‘n’ is nog steeds actueel en we wachten op spulletjes van thuis met de letter
‘n’! In de hoeken van de klas is het echt lente aan het worden. We gaan zaaien en maken
hyacinten. De poppenhoek is omgetoverd in een ziekenhuis en in de bouwhoek worden
dieren gesorteerd in hokken gestopt! Ray is “on holiday” geweest op een “farm” en heeft
daar een heleboel dieren ontmoet.

Groep 2-3
We zijn begonnen met ons nieuwe thema kunst. De kinderen zijn al druk bezig om mooie kunstwerken te maken.
Ze maken kunstwerken van wc-rolletjes, mozaïek, satéprikkers die
verbonden worden door middel van bolletjes klei en er worden
kleuren verf gemengd om zo te zien wat voor kleuren het worden.
Groep 2 maakt in groepjes hun eigen speelgoedmuseum. Onze klas
begint al op een klein museum te lijken! De kinderen van groep 2
hebben een nieuwe letter op de lettertafel, de letter “v” van ''verf''.
Er mogen nog meer spulletjes bij.

Groep 4-5 A
De kinderen zijn weer begonnen met nieuwe thema’s voor taal. Voor groep 4
‘Gek’ en groep 5 ‘Geld’. Daarnaast komt de toets van Naut er ook weer aan
voor groep 5. De kinderen leren hierbij alles over het weer en de verschillende
klimaten. Groep 4 is druk aan het oefenen met de tafeltjes, blijf deze thuis ook
oefenen. Groep 5 leert hoe je schattend moet rekenen.

Groep 4-5 B
Groep 5B is nu van alles aan het leren over geld. Zelfs over bankrekeningen en
spaarrekeningen. Ook geldbedragen kunnen we nu afronden zodat we ook in
een winkel zelf iets kunnen betalen en op ons wisselgeld letten. Ons rekenblok
hebben we weer netjes afgesloten met een toets. Groep 4B is bij taal veel
dingen aan het leren over slapen: soorten bedden, beddengoed en andere spullen die we daarbij nog
nodig hebben. Vraag maar welke. Ook wij hebben ons rekenblok afgesloten met een toets die we jullie
thuis weer laten zien. Wij kijken uit naar de Koningsspelen en hopen dat genoeg ouders mee willen
helpen. Het liedje “Fitlala” zijn we al ijverig aan het oefenen.

Groep 6
We hebben deze weken hard gewerkt waardoor we de komende tijd
twee toetsen op de planning hebben staan. Op maandag 9 april
hebben we de toets van Meander thema 3. Op woensdag 11 april
hebben we de toets van Naut thema 3. Bij Brandaan zijn we aan het
vierde thema begonnen. Dit thema gaat over de tweede
wereldoorlog. De ‘Lentekriebels’ zijn voorbij en de spullen daarvan
zullen in de loop van de week mee naar huis komen.

Groep 7
Groep 7 heeft deze twee weken hard gewerkt aan een verrassingen voor juf Mirjam. We hebben twee
geboorteborden gemaakt en een fotoboek. Het was veel werk maar uiteindelijk was het toch gelukt. De
borden staan inmiddels in haar tuin. Het boekje wordt gegeven als de juf en Ties op bezoek komen.

Groep 8
Gisteren heeft groep 8 een interessante rondleiding beleefd op Kamp Vught. Na de voorbereiding in de
klas werden we wel even stil van de verhalen die men daar vertelde. Het was een moment om even stil
te staan bij wat er is gebeurd en bij het feit dat we nu in alle vrijheid ons ding kunnen en mogen doen.
Donderdag a.s. wacht ons het theoretisch verkeersexamen. Nog even oefenen en dan mogen we laten
zien dat wij in staat zijn ons te verplaatsen in de verschillende
verkeerssituaties. Op 17 mei zullen we dit ook in de praktijk
gaan laten zien.
De Koningsspelen komen eraan. Wij als groep 8 gaan de
onderbouw een handje helpen en begeleiden daarbij de
spelen. Er zijn nog enkele spelen onbemand dus mocht een
ouder nog zin hebben dan is hij of zij van harte welkom om
ook een spel te begeleiden. Tussen half 10 en 12 zijn de
spelen.
Over een paar weken gaan we de Cito-toets maken. Nu oefenen we nog even zodat we straks weten
hoe zo'n dag en zo'n toets eruitziet.
Met de musical zijn we ook al gestart. De rolverdeling is bekend en vrijdag gaan we voor de eerste keer
de 1e scene repeteren. Spannend, maar we hebben er met z'n allen veel zin in.

Nieuws van buiten

Koningsdag 2018 – CreaFitLala!
Na een zeer geslaagde Koningsdag, vorig
jaar in het Buurthuis zal Koningsdag dit
jaar ook weer plaatsvinden in en rondom
het Buurthuis in Mariahout. We openen
Koningsdag dit jaar extra feestelijk met
een versierde fietsenoptocht (ook kindjes
die nog niet op school zitten mogen
deelnemen!). In samenwerking met
creatief met aARTs en Laarbeek Actief
kunnen de kinderen daarna deelnemen
aan verschillende sportieve en creatieve
activiteiten. Het volledige programma is
terug te vinden op de flyer die aan dit
Zoemertje is toegevoegd.
Voor het begeleiden van de verschillende
activiteiten zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers. Niet alleen ouders maar ook
kinderen die niet meer op de basisschool
zitten en het leuk vinden om te helpen
mogen zich aanmelden! Aanmelden graag
bij Debby Roeters of stuur een mailtje
naar koningsdagmh@gmail.com.
Wij hopen natuurlijk op een geweldige
opkomst, op deze creafitte Koningsdag!
Zie ook de bijlage!

Nieuws van buiten

Nieuws van buiten

April en Mei:
Op 27 april vind er een ‘’Prinsen en PrinsessenRUN’’
plaats in Lieshout!
Meer informatie en aanmelden:
www.laarbeekactief.nl/run

Meivakantie:
Van 30 april t/m 4 mei vinden er sportactiviteiten plaats!
Meer informatie en aanmelden:
www.laarbeekactief.nl/vakantie

STRAATVOETBAL op zaterdag 5 mei
Locatie zal plaatsvinden op de parkeerplaats achter Tienerwerk De Boemerang Otterweg 29 in Beek en
Donk!
Speelwijze: 4 tegen 4 (minimaal 5 spelers in 1 team)
Meer informatie en aanmelden: www.laarbeekactief.nl/straatvoetbal
Per categorie zijn er 8 teams beschikbaar!!
# G teams
12.00-13.30
#6 t/m 9 jaar (mix van jongens/ meisjes mogelijk) 14.00-16.00
#10 t/m 12 jaar (jongens)

14.00-16.00

#12 t/m 15 jaar (meiden)
#13 t/m 15 jaar (jongens)

16.30-18.30
16.30-18.30

Nieuws van buiten

“De Blote Billen Van De Keizer” door Toneelgroep Maan
De laatste voorstelling van“Ons Tejater”dit seizoen is op zondag 15 april om 14.30 uur in het dorpshuis
te Lieshout daar speelt toneelgroep Maan de sprookjeachtige familievoorstelling “De Blote Billen Van
De Keizer”. De keizer wilde namelijk nieuwe kleren.. Dus toen is dit sprookje ontstaat. En hij wilde niet
zomaar nieuwe kleren. Nee, hij wilde de alleralleralleralleraller…..alleralleralleralleraller bijzonderste
kleren van het land, van de wereld, van het universum.
Enfin: Nieuwe kleren dus. Nou die heeft ie gekregen…
Toneelgroep Maan maakt er weer een dolle boel van in
deze voorstelling die weinig om het lijf heeft. Toneelgroep
Maan tekent voor leuke, eigentijdse stukken met veel
vaart, spanning, humor en muziek welke zorgen voor
uitverkochte voorstellingen in Zuid-Oost Brabant. Naast
goed spel is de groep uit Son ook niet vies van ‘special
effects’. Zo stapten de spelers bij een van de
voorstellingen in een film en zwom er bij de voorstelling
‘Pinokkio’ een haai over de hoofden van het publiek.
Toneelgroep Maan richt zich niet alleen op kinderen. De
voorstellingen hebben een ‘dubbele laag’, die er voor
zorgt dat er ook voor volwassenen veel te genieten valt.
We zien u graag bij deze ongetwijfeld weer spetterende
familievoorstelling vol actie, spanning en humor. Voor
kinderen van 4 tot en met 104 jaar. Tot ziens op zondag
15 april om 14.30 uur in het Dorpshuis te Lieshout.

Kaartjes a € 7,50 (incl. ranja en chips en koffie/ thee voor volwassenen) zijn via internet te
bestellen: www.vierbinden.nl/onstejater ofwel telefonisch te reserveren; 0499-422878 of af te halen
bij het dorpshuis in Lieshout.

