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

20 april Viering Koningsspelen.

Zaterdag

21 april Eerste meivakantiedag.

Maandag

7 mei

Eerste schooldag na de meivakantie en 20:30 MR vergadering.

Donderdag 10 mei

Hemelvaart, alle kinderen vrij!

Vrijdag

Hemelvaartweekend, alle kinderen vrij!

11 mei

Woensdag 16 mei

Nieuwe Zoemertje.

Algemeen

Staking en ludieke actie.
Vorige week hebben de scholen van Eenbes elk op zijn eigen wijze invulling gegeven aan de ludieke actie.
Op onze school zijn activiteiten geweest die we normaal niet of niet vaak doen. Denk aan een film,
gezellig spelletjes met elkaar doen, een natuurwandeling, extra buiten spelen en bewegen, enz. Vaak
activiteiten waar op een andere manier (sociaal emotioneel) geleerd kan worden.
Daarnaast heeft meester Arjan (samen met alle directeuren van Eenbes) cup cakes gemaakt en versierd.
In de middag zijn deze naar vele zorginstellingen gebracht. Zo wilden we het personeel in de zorg in het
zonnetje zetten en een hart onder de riem steken. Wij zijn niet de enige overheidssector die meer
aandacht en financiën nodig hebben om goed werk kunnen (blijven) leveren. Onze school heeft de cup
cakes naar zorgboerderij Grootenhout gebracht waar het personeel en de bewoners erg blij waren met
de attentie!
De dag erna was de staking en zijn er zowel in Eindhoven als Sittard bijeenkomsten geweest. Volgende
maand gaan de scholen in Gelderland dicht en dan hebben alle scholen in alle provincies om de beurt
gestaakt. We hopen dat we met de staking een duidelijk signaal geven aan politiek Den Haag waar wat
mee gedaan wordt zodat vervolgacties niet nodig zijn.

Extra ondersteuning
Naar aanleiding van de vraag of er ouders een onderwijsbevoegdheid hebben en mogelijk bij ziekte
kunnen invallen op onze school heeft zich ook een ouder, Edith Berkers, gemeld die kinderen met
name extra ondersteuning wil geven op het gebied van rekenen. Zij is wiskundedocent op het
voortgezet onderwijs, maar wil ook graag haar onderwijskwaliteiten inzetten voor de kinderen van
onze school. Afgelopen weken hebben we een aantal gesprekken met haar gehad en ze is inmiddels
begonnen om op de dinsdag- en donderdagochtend een aantal kinderen te helpen. We zijn hier heel
blij mee om zo nog meer te kunnen bieden aan onze kinderen.

Gratis schoolfruit is deze week voor het laatst
We hebben dit jaar van een subsidie gebruik kunnen maken om de kinderen drie dagen in de week gratis
schoolfruit te kunnen geven. Hierdoor hebben de kinderen met veel verschillende soorten fruit kennis
kunnen maken. De subsidie is nu afgelopen en na de vakantie is er GEEN schoolfruit meer. Wilt u i.p.v.
alleen maandag en dinsdag na de meivakantie ALLE dagen fruit meegeven.

Wij zijn wederom erkend leerbedrijf
Als school bieden we graag stageplekken aan voor onderwijs relevante opleidingen. Dat zijn niet alleen
pabostagiaires maar ook bijvoorbeeld onderwijsassistenten, conciërges in opleiding (facilitair
medewerker) of sportopleiding studenten. Hierdoor leren de studenten van ons op school en kunnen
wij met de hulp van de studenten meer handen in de school krijgen waar de kinderen direct van
profiteren. Natuurlijk krijgt de student begeleiding van school en zorgen we dat onze kwaliteit hoog
blijft. Onlangs zijn we na een beoordeling weer goedgekeurd als erkend leerbedrijf waardoor we dit
weer kunnen bieden.

Oproep van de MR:
De zittingstermijn van Ria van Breugel zit er na dit jaar op. Zij treedt af en is niet meer verkiesbaar.
Waar zijn we naar op zoek? Bij de MR zijn we op zoek naar een betrokken ouder, die mee wil denken
over het beleid van school. Je mag adviezen uitbrengen over uiteenlopende zaken. Je bent de oren en
ogen van andere ouders.
Wat voor investering vraagt het? De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Deze
vergadering is altijd op maandagavond van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Een week van tevoren
krijg je de agenda doorgestuurd met eventuele stukken om door te lezen. In de vergadering kun je
daarover vragen stellen aan de directie. Je neemt zitting voor een periode van 3 jaar.
Wil je meer informatie? Spreek dan een van huidige MR ouderleden aan: Ria van Breugel, Maartje van
Velthooven of Natascha Vermeulen.
Aanmelden graag voor 14 mei 2018 bij Martine Hoekstra (martine.hoekstra@eenbes.nl).

Voetbal
Vandaag gaan de jongens uit groep 5 en 6 op het terrein van Sparta'25 Beek en Donk een aantal potjes
voetballen in het kader van het KNVB-Schoolvoetbaltoernooi. We wensen ze hierbij veel succes. (Excuus
voor de meiden die ook mee hadden willen doen. De communicatie vanuit de KNVB en dus ook vanuit
school naar de ouders toe was niet helder in deze. Komend schooljaar willen we dit als aandachtspunt
meenemen en beter in kaart hebben.)

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
Alle kinderen hebben zaadjes gezaaid en de eerste stengels en blaadjes
zijn al tevoorschijn gekomen. Het is leuk om geregeld te kijken hoe ze
groeien. Er zijn ook hyacinten en narcissen in de klas. Eerst waren het
alleen bolletjes met een paar blaadjes, maar nu zijn ook de bloemen
gekomen en kunnen we de hyacinten ruiken. Met het denkbeeld
stekker hebben we gekeken naar de tulp en welke delen eraan zitten.
Misschien kunnen de kinderen hier ook wat over vertellen. Op de
actiedag van donderdag zijn we 's middags een wandeling gaan maken
met nog wat extra gasten. We hebben ons ook prima vermaakt in het
speeltuintje bij de trimbaan. Vooral het sjouwen met takken was in
trek. Deze week maken we onze weektaak af en oefenen we het liedje
voor de Koningsspelen. Dan kunnen we vrijdag na de spelen fijn aan onze vakantie beginnen.
Ondertussen zijn Levi en Teus ook in onze groep. Wij wensen hen ook een hele fijn schooltijd toe.

Groep 2-3
Het thema "kunst" gaat na de vakantie nog een paar dagen door. We hebben zelf al kunstwerken
gemaakt van stokjes en klei. We hebben ook op een palet gemengd met de basiskleuren, rood, geel en
blauw. Je kunt er mooie nieuwe kleuren mee maken. Na de vakantie gaan we weer samen aan een nieuw
thema beginnen. Het thema “boerderijdieren”. We hebben alweer allerlei leuke activiteiten bedacht
maar gaan ook nog samen met de kinderen brainstormen.
We zouden het leuk vinden om met zijn allen een bezoekje
te brengen aan een boerderij. Misschien heeft er iemand van
de ouders een leuk voorstel. Het is leuk als de kinderen
boerderijknuffels mee naar school nemen voor in de
speelhoek. Voor groep 2 wordt de nieuwe letter van de
lettertafel de b van boerderij natuurlijk. In de tweede week
na de vakantie beginnen met het thema Techniek maar
daarover in het volgende zoemertje meer. Misschien is het

ouders opgevallen dat we op de grond lezen. De juffen hebben een lezing gevolgd waarin gezegd werd
dat het voor kinderen die jong zijn belangrijk is om op de grond te spelen en te werken. Groep 2 heeft
daarom minder tafels en werkt vaker op de grond en groep 3 gaat lekker op hun buik op de grond lezen.
Fruit eten we gezellig met zijn allen ook op de grond. Als laatste nog even ter info, onze kinderen van
groep 2 krijgen op donderdagmorgen een half uurtje voorbereidende schrijfoefeningen van juf Marjon
samen met haar kinderen van groep 2. We wensen iedereen een fijne meivakantie. Groep 2/3 heeft het
in ieder geval verdiend want die hebben heel hard gewerkt de afgelopen tijd.

Groep 4-5 A
De laatste dagen voor de vakantie ronden we het thema ‘Geld’ en ‘Gek’ af met een toets. In de klas
oefenen we de woordenschat woorden op verschillende manieren, thuis kan dat ook gedaan worden
door gebruik te maken van de woordenlijsten. Na Hemelvaart
starten we de nieuwe thema’s op. Maar eerst... gaan we genieten
van een leuke dag met de Koningsspelen en een welverdiende
meivakantie! Na de meivakantie zal juffrouw Ilse starten met
haar blokstage. Ze heeft er erg veel zin in! Succes juffrouw Ilse!

Groep 4-5 B
In groep 4/5 b werken we langzaam toe naar de vakantie. Voor
de koningsspelen oefen we het dansje van Fitlala. En
we verheugen ons op een sportieve, zonnige dag. De eerste hand
aan het Moederdag cadeautje is gelegd. Na de vakantie
verwelkomen we Ali in onze klas, hij is al een keer kennis komen
maken. Alvast een fijne vakantie allemaal!

Groep 6
De afgelopen weken hebben we met het taalthema sport gewerkt. Dit thema
zullen we na de meivakantie af gaan sluiten. Met Brandaan zijn we met het
thema “tweede wereldoorlog” begonnen. Veel kinderen vinden dit een zeer
interessant en indrukwekkend thema. Ook hebben we 3 lessen aan kun st
besteed namelijk een fototentoonstelling van Martien Coppens, een
Brabantse fotograaf. Na de derde les hebben de kinderen een
huiswerkopdracht gekregen. Deze opdracht is niet verplicht! We zijn zeer
benieuwd wie er na de meivakantie een foto meeneemt die past bij de
huiswerkopdracht. Na de meivakantie starten we met het project “de molen”.
Dit project wordt afgesloten met een bezoek aan de molen “de Leest” op
vrijdag 18 mei. Meer informatie hierover krijgen jullie nog.

Groep 7
In groep 7 zijn we deze week bezig met de voorbereiding van de Koningsspelen
2018. En wel met oefenen van het “Koningslied Fitlala”. De geschiedenislessen
“de reis van Brandaan ”, gaan de komende tijd over steden. De kinderen hebben
een verhaal en ontwerpen gemaakt voor het bouwen van een echte stad. Na de
meivakantie gaan we met de hele groep aan het bouwen.

Groep 8
Druk, druk, druk met onze Cito-toets. Inmiddels al over de helft. We zwoegen nog een ochtend om
vervolgens ontspannen de vakantie tegemoet te gaan. Er wordt hard gewerkt. Hulde aan de instelling
van de groep 8-ers en de rust en stilte die er binnen de school heerst. Fijn dat er rekening met elkaar
wordt gehouden.
De musical krijgt vorm. De eerste repetities zijn veelbelovend. Men groeit in de rol die ze hebben
toegewezen gekregen. Donderdag maken we ons 'debuut' in het OLTM. De repetitie vindt dan daar
plaats. Een mooi vooruitzicht.
Dan nog enkele Wist je datjes. Wist je dat ...
- ... we de Bavaria hebben bezocht en de mama's van Jasmijn en Remco en de papa's van Daan en Sten
ons bevlogen hebben rondgeleid ...
- ... we allemaal zijn geslaagd voor ons theoretisch verkeersexamen ...
- ... we een indrukwekkende rondleiding op Kamp Vught hebben beleefd ...
- ... we de onderbouw gaan begeleiden tijdens de Koningsspelen ....
- ... we daarna stratego gaan spelen op de Trimbaan (draag dichte kleding i.v.m. teken) ...
- ... we Mariahout een stukje schoner hebben gemaakt tijdens ons opruimuurtje ....
- ... dit een mooi initiatief was van Pien en Fieke ...
- ... de dames en heren in de regiofinale van het handballen goed partij hebben gegeven.

Nieuws van buiten

Nieuws van buiten

Ouderavond 19 april: Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit
thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er een
vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen?
Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd? Welke vragen
kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een
medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer hierover
vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van de Nederlandse
Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon
van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich aanmelden bij het
samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via i.houthooft@swv-peelland.nl

Nieuws van buiten

In groepsverband leren typen: de Typetuin start in oktober!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op donderdag 4 oktober 2018 om 15:30 uur de
klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, onder begeleiding van
onze ervaren type-coaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ dochter nu alvast in! Ontvang
bij inschrijven voor 1 augustus 10 euro speciale scholenkorting plus een jaar lang toegang tot
Rekentuin/ Taalzee en Words & Birds t.w.v. 40 euro. Of kies voor 15 euro extra korting met
promotiecode korting15.
Meer info volgt direct na de meivakantie maar is ook alvast te vinden op
www.typetuin.nl/vroegboekactie.

Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nieuws van buiten

Herinnering: Koningsdag 2018 – CreaFitLala!
Zoals jullie in het vorige Zoemertje hebben kunnen lezen wordt Koningsdag dit jaar weer gevierd 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
wederom aan dit Zoemertje is toegevoegd.
Vrijwilligers gezocht!
Helaas hebben we nog niet voldoende vrijwilligers om ons te helpen. We zijn nog op zoek naar:
- 2 vrijwilligers voor bij een activiteit
- 1 vrijwilliger om te helpen bij het bakken van pannenkoeken
- 2 vrijwilligers voor ons ranjateam
Niet alleen ouders maar ook kinderen die niet meer op de basisschool zitten en het leuk vinden om te
helpen mogen zich aanmelden! Aanmelden kan bij Debby Roeters of stuur een mailtje naar
koningsdagmh@gmail.com.
Wij hopen natuurlijk op een geweldige opkomst, op deze creafitte Koningsdag!

Nieuws van buiten

Kindervakantieweek 2018!
Schrijf je in voor REIS OM DE WERELD
Inschrijven kan vanaf woensdag 18 april via de site!!

www.kvw-mariahout.nl

