2017 – 2018

16 mei - nummer 15

Agenda
Maandag

21 mei

2e Pinksterdag, alle kinderen vrij!

Vrijdag

25 mei

Schoolfotograaf

Maandag

28 mei

Ouderraad vergadering om 20.30

Woensdag 30 mei

Nieuwe Zoemertje.

Algemeen

Laatste periode van het schooljaar.
Nadat de kinderen in de meivakantie lekker hebben kunnen uitrusten zijn we nu alweer druk bezig op
school. De laatste periode naar de zomervakantie is altijd een drukke periode. De leerlingen zijn de
laatste weken van het schooljaar vaak wat vermoeider. Met soms mooi weer met tropische
temperaturen wat werken weer wat lastiger maakt maar ook daar leren we weer van…. We krijgen in
ieder geval nog de schoolfotograaf, voor sommige groepen sportactiviteiten of een educatief bezoek,
dank je wel ochtend, kamp en afscheid groep 8 en natuurlijk weer op de laatste vrijdag van het jaar een
uur kennismaken in de groep van volgend jaar. Op school zijn we druk bezig met mogelijke
groepsindelingen welke de beste variant is. In elk geval is al bekend dat we begin volgend schooljaar met
ongeveer evenveel kinderen starten als vorig schooljaar, en dat we wederom 7 groepen kunnen maken.
Zoals u weet verwachten we rond het Zoemertje van 13 juni dit afgerond te hebben en kunnen we het
dan aan u doorgeven.
Al gaat de tijd snel, nu eerst zijn we nog lekker op school in de groep bezig met leren, ontwikkelen en
spelen. Wij wensen u net zoveel plezier de komende periode als wij op school met de kinderen hebben!

Schoolfotograaf (herhaling)
A.s. vrijdag 25 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op bezoek. In de jaarplanning staat 18 mei maar deze is
verzet naar 25 mei. Dit jaar worden de schoolfoto’s weer gemaakt door Mijnfotoshoot (meer info
www.mijnfotoshoot.nl). Ook dit jaar kunt u uw kinderen weer opgeven voor een gezamenlijke gezinsfoto. Ook
broertjes en/of zusjes die nog niet op school zitten zijn voor deze foto welkom. Kunt u voor a.s. dinsdag 22 mei
het strookje uit de bijlage inleveren op school? Bedankt!

Volgende week is techniekweek
Van 22 t/m 25 mei vindt de techniekweek plaats op onze
school. Vanuit de Kinderraad is dit idee ontstaan. In het
dagelijks leven komen de kinderen steeds meer in aanraking
met techniek. Daarom is het voor de kinderen belangrijk hier
iets over te leren. Binnen de klas zullen verschillende
activiteiten plaatsvinden met betrekking tot het thema
techniek. Denk hierbij aan programmeren, stopmotion
filmpjes, constructies maken etc. Iedere groep geeft zijn
eigen invulling aan het thema. We maken er een leuke en
leerzame techniekweek van!

Koningsspelen
Voor de meivakantie hebben we alle kinderen met volle teugen zien genieten
van de Koningsspelen. Na het ontbijt hebben we met de school met het liedje
Fitlala waar het best lastig op dansen was de dag geopend. Daarna zijn alle
spelletjes gestart. We boften met het mooie weer en de OR had zelfs een ijsje
voor iedereen! We willen alle ouders en natuurlijk de OR bedanken die op welke
manier dan ook hebben geholpen om de kinderen zo te laten genieten en
bewegen!

Vakantierooster 2018-2019
Het schooljaar is nog niet afgelopen en veel mensen zijn al bezig om vakanties in het volgende schooljaar
te boeken. Dan is het wel handig als u precies weet wanneer de vakanties vallen volgend schooljaar. In
het regio overleg zijn de volgende vakanties overeengekomen die alle Eenbes scholen aanhouden;
Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

04 maart t/m 8 maart 2019

Tweede Paasdag

22 april 2019 (valt in de meivakantie)

Koningsdag

27 april 2019 (valt in de meivakantie)

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2019

Uitkomst Tevredenheidsonderzoek
Het Tevredenheidsonderzoek is eind 2017 afgenomen. In het onderzoek krijgt onze school veel
complimenten over wat er goed gaat. Dat is fijn om te horen! Maar er zijn ook dingen die beter
kunnen. Hieronder treft u een selectie aan van wat er als goed uit het onderzoek komt en het
verbeterplan. De volledige uitleg met achtergronden treft u als bijlage bij dit Zoemertje aan, de moeite
waard om te lezen.
Tops: - Positieve afwijkingen t.o.v. landelijke vergelijking en genoemde opmerkingen;
• Leerlingen zijn positief over de leraren bij het oplossen van problemen en ruzies.
• Leerlingen zijn positief over de hulp van de leraren.
• Leerlingen zijn positief over hoe leraren hen benaderen.
• Leerlingen gaan graag naar school.
• Leerlingen zijn tevreden over de mate waarin hun mening meetelt op school.
• Het schoolklimaat en sociale veiligheid wordt gewaardeerd.
• De school treedt op bij pestgedrag.
• Het schoolgebouw en de speelplaats zijn goed ingericht.
• Ouders waarderen de sfeer op school.
• Ouders waarderen de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van het team.
• Ouders waarderen de kleinschaligheid van school.
• Ouders waarderen de extra begeleiding in kleine groepjes.
• Ouders waarderen het plein en de vele activiteiten zoals uitjes, muziek, crea-dagen ed.
• Ouders waarderen de proef dit jaar met Engels voor groep 1 t/m 8.
Binnen het thema personeel vallen onderwerpen als ontwikkelingsmogelijkheden, werkklimaat en
arbeidsomstandigheden positief op. De resultaten op deze onderwerpen stijgen ten opzichte van de
resultaten uit 2013 en 2015. Wederom beoordelen medewerkers de school hier boven het landelijk
gemiddelde. De voorwaarden om optimaal in de groep les te kunnen geven zijn dus ruimschoots
aanwezig!
Verbeterpunten
1) Als school moeten we openstaan voor ideeën van anderen en daar serieus over in gesprek gaan. Als
directeur doe ik u de toezegging dat ik hier zeker voor sta.
2) Ouders hebben behoefte aan meer inspraak en school heeft er behoefte aan om de mening van
ouders te horen. In het komende schooljaar wordt bekeken in welke vorm ouders meer kunnen
worden betrokken. Samen met de MR en OR is al gebrainstormd over mogelijkheden. U hoort hier
begin volgend schooljaar meer over.
3) Het team vindt communicatie met u als ouder belangrijk. Daarom zijn we aan het kijken of we de
momenten van gesprekken anders kunnen vormgeven waarbij sneller met u contact is. Zodra hier
meer bekend over is hoort u dat via het Zoemertje.
4) Communicatie met u als ouders vind ik erg belangrijk en ik zal u zo spoedig mogelijk informeren en
indien mogelijk als partner daarbij betrekken. Een aantal recente voorbeelden hiervan zijn de

informatie die u heeft gekregen over de problemen om vervanging te vinden met de vraag of u mee
wilt denken. Of de aankondiging van de staking die zeer voortijdig aan u is doorgegeven zodat u ruim
de tijd had om oplossingen te vinden. Of de communicatie die de KinderRaad gaat opzetten met u
in het Zoemertje op initiatief van school. Ook de uitleg wat het proces is om te komen tot een nieuwe
indeling voor volgend schooljaar en wanneer u informatie hierover kunt verwachten is een
voorbeeld. Dit blijft de aandacht houden.
5) We gaan “het onderwijs geven in context” nader onderzoeken. Na gesprek met de KinderRaad kwam
het beeld naar voren dat alle gestelde vragen die hierover gingen wel aan de orde komen in de klas.
Ze zijn echter niet als dusdanig herkend. Omdat ouders en in lichte mate het team hier ook lager
punten gaven gaan we dit nog uitgebreider onderzoeken om te zien hoe we hier iets kunnen
verbeteren.
6) De schoolwebsite zal kritisch bekeken worden, ook vanuit een kinderblik, en daar zullen acties op
worden ondernomen.
Wij zijn van mening dat na het uitvoeren van deze verbeterpunten de scores hier flink omhoog zullen
gaan. Mocht u vragen of opmerkingen hierover hebben dan kunt u terecht bij de directeur, Arjan Breijer.

Privacy en foto albums op de website
Ook onze school moet voldoen aan de privacywetgeving die deze maand van kracht wordt. We zijn
hier stapsgewijs mee bezig en u zult daar in de loop van de komende tijd steeds wat van merken. Voor
de website hebben we ervoor gekozen om de fotoalbums achter een wachtwoord te zetten.
Het wachtwoord is:
Xxxx Deze wordt alleen aan ouders verstrekt!
U mag het wachtwoord aan opa’s en oma’s ed. doorgeven zodat bekenden de foto’s kunnen zien. De
bedoeling is de rest van de wereld daarmee uit te sluiten.

De Bernadette school app
Onze is eigen app is in de testfase beland. In de app zitten handige functies zoals Een aantal ouders is nu
de app aan het uitproberen en geeft ons feedback waarna we nog punten kunnen verbeteren. Zodra de
app zover is dat hij voor heel de school beschikbaar is dan hoort u dat van ons. De verwachting is dat dit
vlak voor of na de zomervakantie zal zijn. We houden u op de hoogte!

Speurtocht bovenbouw Mariahout 85
Beste ouders
Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten, vieren we het 85-jarig bestaan van
Mariahout tijdens een feestweekend op 2 en 3 juni.
Nu leek het ons, als commissie Mariahout 85, leuk om ook de bovenbouw
kinderen wat meer te leren over Mariahout en de geschiedenis daarvan.
Dit willen we doen door middel van een superleuke speurtocht met vragen, opdrachten en spellen kriskras door
Mariahout op vrijdagmiddag 1 juni tijdens schooltijd.

Dit kunnen we niet voor elkaar krijgen zonder hulp van begeleiding op die dag. We zoeken daarom ouders,
opa’s en/of oma’s voor begeleiding van groepjes en het bemannen van posten.
Wij zorgen voor de verhaaltjes en spellen voor bij de posten.
Wil je meedoen en heb je kinderen in de onderbouw? Geen probleem, die kunnen eventueel meekomen,
hoewel het dan wel beter is om je op te geven voor een post in verband met de verdeling van de aandacht.
Geef je op via mariahout85@outlook.com of via Whatsapp op nummer 06 50648578.
Groetjes
Commissie Mariahout 85

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
We zijn gestart met het nieuwe thema: op reis. Enkele kinderen zijn in de meivakantie al lekker op
vakantie geweest en anderen gaan in de zomervakantie nog. In de klas hebben we een reishoek met een
reisbureau waar we een mooie vakantie uit kunnen zoeken en even
kunnen doen alsof we echt op vakantie zijn. We hebben een grote
koffer in de klas met allemaal spullen voor de reis. Zelf denken we
ook heel goed na over wat we allemaal in ons eigen koffer kunnen
stoppen. Verder hebben we gekeken naar verschillende voertuigen
waarmee je op reis kunt gaan. Het vliegtuig...de bus...de trein...de
auto...de caravan... of misschien toch met de camper? In de klas
proberen we deze voertuigen na te bouwen. Gisteren hebben we weer een nieuwe letter geleerd: De r
van reis. Deze hangt nu bij de lettertafel. De komende weken gaan wij op reis naar verschillende landen.
We hebben er erg veel zin in! Wij verwelkomen Derren in onze klas en wensen hem een fijne schooltijd
toe!

Groep 2-3
Het thema, Boerderij is in volle gang. We bouwen hokken, maken
voer en spelen in de boerderijhoek . We kunnen nu nog beter het
echte boerderijleven naspelen omdat we bij Juul op de boerderij
zijn geweest. We weten nu alles van melkkoeien en de melkrobot.
Het was heel interessant en we hebben er 's middags meteen een
denkbeeld van gemaakt zodat we het allemaal nog beter kunnen
onthouden. De techniekweek die eigenlijk volgende week start zit
nu al in het zelfstandig werken. Voor allebei de groepen houdt dit
in dat we bezig zijn met energie. De kinderen van groep 2 gaan
nadenken over de energie op de boerderij en de kinderen van groep 3
over de energie op de kermis. Voor allebei de groepen is er een thuisopdracht. Succes daarmee!

Groep 4-5 A
Na de meivakantie en lang weekend met Hemelvaart, zijn de kinderen
weer goed begonnen op school. De laatste periode voor de
zomervakantie. De kinderen hebben vorige week een leuke skate clinic
gehad en deze week actief mee gedaan met de tennisclinic. Ook zijn de
kinderen begonnen aan de nieuwe thema’s van taal. Voor groep 4 ‘slapen’
en voor groep 5 ‘draaien’. Door groep 4 wordt er nog steeds goed
geoefend met de tafeltjes, om uiteindelijk het tafeldiploma te halen.

Groep 4-5 B
Afgelopen dinsdag hebben we een tennisclinic gehad van
tennisvereniging "De Raam". In de gymzaal waren allerlei
tennisoefeningen klaargezet. Alle kinderen hebben
fanatiek meegedaan. Met taal zijn we begonnen met de
nieuwe thema's. Voor groep 4 is dat het thema "Gek".
Deze week hebben we bijvoorbeeld gekke versjes
bedacht. Voor groep 5 is het thema "Draaien". Dit heeft
te maken met techniek en sluit dus mooi aan op de
techniekweek van volgende week."

Groep 6
Deze week hebben de kinderen een tennisclinic gehad in de gymzaal.
De kinderen hebben super goed meegedaan. Verder hebben we ons
voorbereid op het bezoek van de molen op vrijdag 18 mei. De kinderen
hebben gewerkt aan werkbladen en een korte presentatie gehouden
voor de klas. Intussen hebben we voldoende ouders om mee te
fietsen. Fijn! Denkt iedereen aan een goede fiets en lunchpakket? Het
thema tweede wereldoorlog gaan we binnenkort afsluiten. De toets is
op maandag 28 mei. De leerbladen liggen weer klaar in de klas.

Groep 7
Op donderdag 19 april heeft juffrouw Mirjam met haar man en uiteraard met de baby Ties een bezoek
gebracht aan groep 7. De kinderen waren heel enthousiast en bijna allemaal meteen helemaal gek op
de baby. Een aantal kinderen die vooraan in de klas zaten hebben het gehele bezoek bijna sprakeloos
naar de baby gekeken. Tijdens het bezoek hebben de kinderen een cadeau overhandigd. Juffrouw
Mirjam was heel erg dankbaar voor het schitterende, door de kinderen, gemaakte boekje. Uiteraard
gaat onze dank ook uit naar de moeders die eraan meegeholpen hebben. Gisteren, dinsdag 15 mei, zijn
we op de fiets naar de tennisbaan gereden voor een tennisles. Meneer Paul, de tennisleraar, heeft de
kinderen een leuke en sportieve tennisles aangeboden. Ondanks het voortreffelijke weer, zijn de
kinderen gedurende een uur zeer actief en sportief bezig geweest. Na afloop stond er op het tennisterras

een verkoelende versnapering klaar. Met dank aan de begeleidende ouders, konden de kinderen verfrist
en opgewekt weer schoolwaarts gaan. We hebben gisteren
ook in de groep een beslissing genomen aangaande het
knutselen van een stad. Alle kinderen hadden een verhaal
geschreven over de stad die ze graag zouden willen
knutselen en ter verduidelijking schetsen of tekeningen
toegevoegd. Na een democratische verkiezing, waar de
kinderen uit een 7-tal suggesties die uit de groep kwamen
konden kiezen, heeft een meerderheid gekozen om een
“Pretparkstad” te maken. Vandaag en morgen gaan we deze
keuze verder uitwerken. Vrijdagmiddag gaan we met z’n allen aan de slag.

Groep 8
Groep 8 heeft de Cito-uitslag binnen. Eenieder heeft de score behaald die op dat moment bij hem of
haar paste. Deze wordt nu doorgegeven aan het v.o. Binnenkort wachten daar de
kennismakingsmiddagen. Kennismaken deden we ook met de tennissport. Een leuke activiteit voor de
8e-groepers. Net als de Bankbattle op woensdagochtend. Een internet
gestuurde quiz welke we binnen 1502 secondes hadden opgelost. Nu
wacht voor ons het praktisch verkeersexamen. Donderdag gaan we onze
verkeerskunsten tonen in Beek en Donk. Hopen dat we allemaal slagen. Op
vrijdag wacht de Bootcamp georganiseerd door Runningteam Laarbeek. Dit
alles op de velden van ELI Lieshout. Tot slot zal groep 8 ook nog eens
sportief actief zijn tijdens de voetbaltoernooien deze woensdag en
volgende woensdag. Nee, we hoeven ons niet te vervelen.

Nieuws van buiten (herhaling)

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

www.kvw-mariahout.nl

Nieuws van buiten

