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Agenda
Maandag

20 november

MR-vergadering

Vrijdag

24 november

Rapporten mee naar huis

Dinsdag

28 november en donderdag 30 november: oudergesprekken

Dinsdag

5 december

Sinterkaasviering op school, 8.30 u.

Woensdag

6 december

Studiedag; kinderen zijn vrij van school

Algemeen

Kwaliteitsonderzoek
Hartelijk dank voor uw medewerking aan het kwaliteitsonderzoek. Mocht u de enquête nog niet ingevuld
hebben, dan is deze week nog de gelegenheid daar toe. Hoe meer ouders informatie aanleveren, hoe
meer gegevens wij krijgen om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken.

Rapporten en oudergesprek
De kinderen van groep 3 t/m 8 brengen vrijdag 24 november hun rapport mee naar huis. De
oudergesprekken voor alle groepen volgen op dinsdag 28 en donderdag 30 november. Voor de ouders
van de kinderen van groep 8 zijn 15 minuten uitgetrokken voor een gesprek. De leerkrachten hebben
met de kinderen ook gesprekjes gevoerd en de nodige toelichting gegeven. De kinderen zijn natuurlijk
ook benieuwd naar uw reactie.

Privacy beleid
Het is een wettelijke eis dat het privacy beleid van een stichting en een school voor ouders eenvoudig
vindbaar is. Het Eenbes Privacy beleidsplan is daarom onder een tab op alle websites van de Eenbes
gezet voorzien van een passende inleidende tekst. Daarmee is nu voldaan aan de wettelijke eis.
Alle ouders hebben bij de inschrijving van hun kind op onze school onderstaande vragen beantwoord.
Mocht u daarna tot een andere keuze zijn gekomen, dan verzoek ik u contact op te nemen met de
directeur. De vragen waren:

Toestemming
De ouders verklaren zich wel / niet akkoord dat de basisschool gegevens bij de peuterspeelzaal opvraagt.
De ouders verklaren zich wel / niet akkoord met het plaatsen van foto’s van hun kind op de website en
informatieblad van onze school.
De ouders verklaren zich wel / niet akkoord met controle op hoofdluis.
De ouders verklaren zich wel / niet akkoord met het meegeven van klassenlijsten met adresgegevens.
De ouders verklaren zich wel / niet akkoord met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Surprise in groep 6 - 7 - 8
Komend Sinterklaasfeest, op dinsdag 5 december, zal er in de groepen 6, 7 en 8
surprise gehouden worden.
De kinderen maken voor elkaar een surprise. Gisteren dinsdag 14 november
trokken we in de groepen lootjes. De kinderen schreven hun naam, hobby's en
suggesties voor een presentje op een blaadje. De bedoeling is dit goed geheim
te houden en iets moois en leuks te maken voor de ander. Daarvoor maken we
met de kinderen wat afspraken om eventuele teleurstellingen te voorkomen. De
gemaakte afspraken sommen we hieronder op. Zou u er zorg voor willen dragen dat deze afspraken
nagekomen worden? Bij voorbaat dank.
Afspraken:
-De kinderen knutselen een surprise wat te maken heeft met de hobby of interesse van het kind
waarvoor zij iets gaan maken. Een geknutseld idee wat met Sint en Piet te maken heeft, is natuurlijk ook
goed.
-De kinderen kopen een cadeau voor de ander van ongeveer € 3,- en verwerken dit in het knutselidee.
De kinderen krijgen vanuit school € 1,50 en de andere € 1,50 moet u zelf bijleggen. Dit geld krijgen
ze dinsdag 14 november, met het lotje, mee naar huis.
-Bij elke surprise hoort een versje van minimaal 8 regels, wat aan de buitenkant van de surprise wordt
bevestigd.
-De kinderen zorgen ervoor dat hun surprise in een vuilniszak ingepakt wordt zodat aan de buitenkant
niet te zien is voor wie het is. Aan de buitenkant staat de naam van het kind voor wie de surprise gemaakt
is.
Als er vragen zijn kunt u terecht bij de leerkracht.

Schoolfruitactie
Vandaag start de schoolfruitactie. Het gratis fruit
wordt uitgedeeld op woensdag, donderdag en
vrijdag. Gedurende een half jaar kan uw kind
genieten van diverse soorten groenten en fruit.
Wij bieden de groenten en fruit aan en gaan er
van uit dat alle kinderen er ook mee kennis
maken. Smakelijk eten.

BREDE SCHOOL BREDE SCHOOL BREDE SCHOOL
We hebben een gezamenlijk podium verzorgd als afsluiting van het thema griezelen. In de speelzaal
waren we met alle kleuters en de kinderen van de peuterspeelzaal en de oudste kinderen van Ukkepuk.
Alle kinderen hadden iets voorbereid voor het podium.

De kinderen van groep 2 van juf
Marion hadden een versje van een heks en zagen er
prachtig uit met hun versierde heksenhoed en toverstaf.
Ze hadden voor alle kinderen een kleurplaat getoverd.
Daarna lieten de kinderen van de peuterspeelzaal een
liedje van de eekhoorn horen en die roetsjte in de bomen.
Ukkepuk liet hun mooie spookjes zien die van geverfde
voeten en handen waren gemaakt. Zij hadden het boek
van de Gruffalo bij zich, een monster wat veel kleuters
ook kenden. Samen met juf Inge was er een liedje van de
zes heksen, waarvan er steeds 1 verdween. Het was een
mooi lied met een klein toneelstukje. Voor het laatste optreden was er hulp nodig van de kinderen van
Ukkepuk en de peuterspeelzaal. Zij mochten spookmuziek maken als de klok 12 uur had geslagen. We
telden samen af en toen kwamen de spoken van groep 2 tevoorschijn en gingen spoken. Toen het weer
licht werd kropen ze in hun verstopplek terug. Als afsluiting hebben we gezamenlijk het versje van het
spinnetje met het vriendinnetje gedaan. We kijken terug op een geslaagd gezamenlijk thema GRIEZELEN
en hebben genoten van het podium.

MR
Aanstaande maandag (20 november) is er weer een MR-vergadering. Op de agenda staat deze keer
o.a. het bespreken van het schoolplan en het veiligheidsplan. Wilt u een keer aanwezig zijn bij een MR
vergadering kunt u zich aanmelden via martine.hoekstra@eenbes.nl.

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.

Groep 1-2
Het griezelthema hebben we afgesloten met een griezelfeestje, waarin we ook heel mooi geschminkt
werden. Er waren verschillende dingen om te doen en natuurlijk hoort
bij een feest ook wat lekkers en ranja. Er was zelfs een griezeljelly
waarin snoepjes verstopt zaten. Sommige kinderen vonden dit echt te
griezelig. Nu zijn we gestart met het bekijken van het
Sinterklaasjournaal. Onze nieuwe letter is de S van Sint, waarmee we
al heel veel woorden kunnen bedenken. We hebben een cirkel
gemaakt over het Sinterklaasfeest. Iedereen kon wel iets bedenken
natuurlijk. Nog even en dan komt Sint in het land en zijn we helemaal
ondergedompeld in het Sinterklaasfeest. Gezellig en spannend
tegelijk.

Groep 2-3
Wat was het leuk en gezellig in ons restaurant. We
hadden enthousiaste gasten en heel enthousiaste
obers. Foto’s zien te zien op
https://www.bernadettemariahout.nl/inbeeld/fotos/album:restaurant--groep-2-3.htm
de
schoolwebsite. Het was een leuk thema waar we fijn
aan gewerkt hebben. Het volgende thema voor groep 3
is "Op wielen" natuurlijk combineren we dat met het
thema "Sinterklaas" wat voor groep 2 het nieuwe
thema is. De nieuwe letter voor groep 2 is de N. De N
van nacht. In de sinterklaastijd gebeurt er immers
van alles in de nacht. De kinderen hebben besloten dat ze in de klas een Pietenhuis willen, dus dat gaan
we samen maken. Oefenen als piet, over daken lopen, pakjes in de schoorsteen, verlanglijstjes lezen en
pakjes inpakken. Leuke activiteiten voor de komende periode. We kijken ook elke dag het
sinterklaasjournaal. Groep 2/3 heeft er zin in!!!!!

Groep 4-5 A
Tijdens de muzieklessen zijn we flink bezig met het oefenen op de blokfluit. We hebben de ‘g’ en de ‘a’
al geleerd, en kunnen hier al een liedje mee spelen. Superknap!
Gisterenmiddag hadden de kinderen een verrassing verdiend en hebben we op verschillende manieren
geprogrammeerd. Op de iPad, met de Blue-Bot en met de Ozobot.

Mededeling: Volgende week vrijdag (24 november) gaan de kinderen van groep 4 naar het
Sinterklaaskasteel. Houdt er rekening mee dat de kinderen pas tegen 13.00 u. weer op school zijn.

Groep 4-5 B
In de klas hebben we deze week gekeken naar wat dieren eten. Ze moesten
dierenplaatjes verdelen in planteneters (herbivoren), vleeseters (carnivoren) of
alleseters (omnivoren). Ook hebben we de moeilijke namen daarvoor benoemd,
misschien heeft uw kind ze nog onthouden. Groep 5 is bezig met de tafeltjes te
automatiseren.
Kinderen hebben zelf aangegeven welke tafeltjes ze al goed kennen en welke ze nog moeten oefenen.
Vrijdag 24 november gaat groep 4 naar het sinterklaaskasteel. Zij zullen dan pas rond de klok van 13.00
uur terug zijn op school. Graag hier rekening mee te houden.

Groep 6
Afgelopen vrijdag heeft de gastspreker van Brabant Water helaas af moeten melden
i.v.m. ziekte. Wordt vervolgd. Intussen zijn de eerste spreekbeurten in groep 6
gehouden. Indien kinderen thuis aan de spreekbeurt willen werken, weten ze wat
de gebruikersnaam en wachtwoord zijn. Gisteren zijn de lootjes voor de surprise
getrokken. De afspraken rondom surprise vinden jullie bij een algemeen stukje voor
de groepen 6, 7 en 8. Veel plezier met de voorbereidingen.

Groep 7
Op donderdag 23 november hebben wij de voorstelling HeartBeat van
Philharmonie Zuidnederland en Dansgezelschap Project Sally Maastricht. Dit valt
gedeeltelijk in onze pauze dus we blijven allemaal over. Het huiswerk voor
komende dinsdag gaat via Gynzy Kids. De kinderen hebben een eigen inlog en
maken 1x de Topo Europa Trainer. Komende week starten we met de
voorleeswedstrijd in onze eigen groep. Onze winnaar neemt het op tegen de
winnaar van groep 8. Vervolgens mag de winnaar van onze school deelnemen aan
de Laarbeekse Voorleeswedstrijd. Met de gym hebben we gewerkt aan groene
spelen. Het doel van deze activiteiten is samenwerken en elkaar vertrouwen.

Groep 8
Deze woensdag heeft er in groep 8 de voorlichting/ activiteit rondom alcohol en drugs/ groepsdruk
plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg op donderdagavond 16 november in het Dorpshuis te Lieshout
tussen 19.00 en 21.00 uur.
Het voortgezet onderwijs rammelt ook al flink aan de deur. De bezoeken aan de vo-scholen liggen vast,
het boekje waarin we werken is al bijna uit en onze kennis betreffende het v.o. groeit gestaag.
De voorleeswedstrijd kent al spoedig haar voorrondes. De deelnemers zijn ingelicht en hebben een
datum gepland gekregen. Op naar enerverende stukjes voorleesverhaal. Succes deelnemers.
Op donderdagochtend 23 november bezoekt groep 8 (samen met groep 7) de voorstelling Heartbeat,
waarbij muziek en dans centraal zal staan. Deze voorstelling vindt plaats in Veldhoven.

Nieuws van buiten

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Bij voldoende deelname komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Bernadette Mariahout, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
Jullie hebben al kunnen genieten van de spectaculaire science show. En voor de cursus hebben we al bíjna
genoeg kinderen. Om deze reden wordt de cursus verplaatst tot ná de kerstvakantie, zodat de kinderen die nog
héél graag mee willen doen maar zich nog niet hebben aangemeld, dit alsnog samen met de ouders kunnen
doen.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de wetten
van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst. Experimenteer
met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar
een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus: Donderdag 11-1-2018, Donderdag 18-1-2018, Donderdag 25-1-2018, Donderdag 1-2-2018
Donderdag 8-2-2018.
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl Inschrijftermijn loopt tot en met: 21-12-2017
Deelname bedraagt € 59,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.

Intocht van Sinterklaas in Mariahout
Op zondag 19 november a.s. is de intocht van Sinterklaas in Mariahout. Dit jaar, wat betreft het tijdstip, iets
vroeger als andere jaren. Sinterklaas en zijn Pieten vertrekken om 12.30 uur vanaf het buurthuis voor een
rondtocht door de straten van Mariahout. Harmonie St. Caecilia zal de Sint hierbij begeleiden. Na zijn rondtoer
is de Goedheiligman voor de kinderen tot en met groep 5 er in de grote zaal van het Buurthuis.
De kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8 zijn welkom in de kleine zaal van het Buurthuis voor de
Sinterklaasbingo, waar leuke prijzen te winnen zijn.

Moeite met concentreren in de klas en snel afgeleid zijn.
Niet kunnen blijven zitten tijdens het eten. Explosieve boze buien thuis,
terwijl de juf op school een voorbeeldig kind ziet. Of een kind wat altijd
aan het friemelen is met dat wat het dichtst in de buurt ligt, zijn
voorbeelden van zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen.

We hebben allemaal 7 zintuigen, namelijk: ruiken, proeven, horen, zien,
voelen, het evenwichtsorgaan en bewegingsgevoel. Al deze zintuigen
werken de hele dag samen, zodat we goed kunnen reageren op onze omgeving. Wanneer de zintuigen niet goed
samenwerken, kan het kind anders reageren dan zijn/haar omgeving verwacht wat gezien kan worden als
ongepast gedrag.
Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen, wanneer deze een
negatieve invloed hebben op het gedrag van het kind. Maakt u zich zorgen over de zintuiglijke prikkelverwerking
van uw zoon of dochter of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op.

Corien Gielens – Habraken
Kinderoefentherapeute
Slaapoefentherapeute
Oefentherapeute Cesar
| 06 42 77 70 72
| info@natuurlijkbewegen.nl
| www.natuurlijkbewegen.nl
| Oranjeplein 1 in Mariahout

