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Agenda
Vrijdag

1 juni

Bovenbouw in de middag speurtocht Mariahout 85 jaar

Maandag

4 juni

MR vergadering 20.30

Maandag

6 juni

KinderRaad

Maandag

11 juni

MR & OR vergadering 20.30

Woensdag 13 juni

Nieuwe Zoemertje met welke leerkracht komt in welke groep

Vrijdag

15 juni

Dank je wel ochtend 10.30-12.00

Woensdag 20 juni

Studiedag, ALLE KINDEREN VRIJ!

Maandag

Groep 8 musical en afscheidsavond

25 juni

Woensdag 27 juni

Een na laatste Zoemertje

Vrijdag

Alle groepen krijgen het rapport mee naar huis

29 juni

Ma t/m wo 2, 3 &4 juli Groep 8 op kamp
Vrijdag

6 juli

Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 vrij en vakantie!

Vrijdag

6 juli

Alle leerlingen kennismaken in de nieuwe groepen 9.00-10.15

Vrijdag

6 juli

Laatste Zoemertje van het schooljaar

Maandag

20 aug

Eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Algemeen

Techniek en dit jaar.
Afgelopen week hebben wij een hele leuke en leerzame techniekweek gehad waarbij we hele
enthousiaste kinderen zagen die erg gemotiveerd bezig waren en techniek wel interessant vinden. We
gaan de week nog evalueren en wie weet krijgt het nog een vervolg.
Voor het gemak zijn alle activiteiten tot de eerste schooldag 2018-2019 in de agenda hierboven
opgenomen. Wellicht dat in een volgend Zoemertje daar nog een aanvulling op komt.
De kinderen zijn druk bezig met de laatste toetsperiode en soms is de stof van het jaar van een vak al
helemaal af of de kaft van het boek nadert snel! Hopelijk gaat de temperatuur van 30 graden terug naar
20-25 dat maakt het in de klas een wat fijner klimaat. Maar leren en plezier hebben doen we toch wel!

Dank je wel ochtend
Ouders bedankt!!
Het einde van het schooljaar nadert en ook dit jaar hebben veel ouders op allerlei manieren
meegeholpen op school. Zonder deze hulp zouden veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn
dan ook erg blij met deze hulp en danken jullie hiervoor. De kinderen willen deze dank uitspreken
middels een bedankochtend.
Onderaan dit zoemertje vindt u een uitnodiging voor de bedankochtend voor alle ouders die op enige
manier school hebben geholpen. Deze vindt dit jaar plaats op vrijdagochtend 15 juni.

bovenbouw Mariahout 85
Een bericht vanuit de organisatoren van de speurtocht waar
aan deelnemen;
Beste ouders
De voorbereidingen voor speurtocht ter ere van het 85-jarig bestaan van
Mariahout zijn bijna afgerond. Aanstaande vrijdagmiddag gaan alle
kinderen van de bovenbouw op een tocht door Mariahout, waar ze
afwisselend wat leren over ons mooie dorpje en spelletjes doen.
De posten zijn ingevuld, we hebben voor elke groep 1-2 begeleiders en de weersvoorspellingen zijn positief, dus
dat gaat helemaal goed komen!
Nog een paar puntjes van aandacht:
- Zorg dat kinderen schoenen/sandalen/slippers aan hebben waar ze de hele middag op kunnen lopen
- Denk eraan om bij veel zon, de kinderen in te smeren; ze zijn heel de middag buiten
- Ook met het warme weer; er is een stop waar drinken uitgedeeld wordt; maar een flesje water
meegeven, is misschien toch verstandig.
- Er worden foto’s gemaakt voor de site en voor bijvoorbeeld MooiLaarbeek. Wil je niet dat je kind
daarop staat, geef dat dan even door via mariahout85@outlook.com, dan doen we onze uiterste best
om daar rekening mee te houden.
Ten slotte hopen we dat de kinderen er net zoveel zin in hebben dan wij!
Wil je nog mee een groepje begeleiden? Geef je op via mariahout85@outlook.com of via Whatsapp op nummer
06 50648578.
Groetjes
Commissie Mariahout 85

MR
In het onderstaande berichtje stelt Laura van Lanen zich aan jullie voor. Zij zal vanaf volgend schooljaar namens
de ouders zitting nemen in de MR voor een termijn van 3 jaar.

Hallo mede-ouders en/of -verzorgers,
Ik ben Laura van Lanen en samen met mijn man Rob zijn we trotse ouders van Lizzy (5 jaar, groep 2) en
Levi (4 jaar, groep 1).
Wellicht dat velen mij nog niet kennen want wij wonen pas 2,5 jaar in Mariahout.
Ik hecht er veel waarde aan dat ieder kind zich prettig voelt op school en dat ze zichzelf goed kunnen
ontwikkelen. De samenleving verandert, voor de kinderen is het belangrijk dat het onderwijs van
Eenbes brede school Bernadette hierbij passend onderwijs blijft bieden.
Sinds begin van dit schooljaar heb ik de MR-vergaderingen als toehoorder bijgewoond om zo een beeld
te krijgen wat er allemaal bij komt kijken. Vanaf volgend schooljaar mag ik actief meedenken, waar ik
erg veel zin in heb. Wat daarbij voor mij belangrijk is, is dat wij als ouders het best mogelijke onderwijs
voor onze kinderen mede mogelijk kunnen maken.
Mocht u onderwerpen hebben die besproken moeten worden, schroom dan niet en spreek mij of een
van mijn collega-leden aan. Wij vertegenwoordigen tenslotte als MR alle ouders en/of verzorgers van
de kinderen van de Bernadette school.
Met hartelijke groet en wellicht tot snel,
Laura van Lanen

Mededeling voor alle kinderen van de groep 2 en 3
Op maandag 4 juni gaan wij naar het sportpark van Mariahout.
We lopen om 10.15 uur met 3 juffen richting het sportpark en zijn om 12.00 uur weer terug.
Daar aangekomen krijgen we van een paar actieve ouders een leuke voetbalclinic.
De kinderen mogen die dag dus in sportieve kleren naar school komen.
Het is gewenst om voetbalschoenen mee te nemen maar gymschoenen zijn ook goed.

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
In de klas zijn we nog bezig met het thema “op reis”. We hebben een echte tent in onze reishoek. We
hebben fijn gespeeld in de reishoek en mooie voertuigen nagebouwd in de bouwhoek. We hebben ook
hele mooie, zomerse slippers geknutseld. De komende weken gaan we ook nog vissen en fototoestellen
maken en mogen we in de bouwhoek de camping of het
zwembad nabouwen. Vorige week hebben we meegedaan aan
het project van “Mo de muis”. Mo is een muis die graag wil dat
mensen wat vaker de lampen uit doen, omdat dit beter is voor
het milieu. We hebben iedere dag naar een kleine stukje van
het verhaal van Mo geluisterd. Dit was een onderdeel van de
techniekweek. We hebben van Mo de muis geleerd hoe we

beter met het milieu om kunnen gaan door wat vaker de lampen uit te doen. In de klas hebben we de
lampen wat vaker uitgezet en ook thuis zijn we hier mee aan de slag gegaan, omdat dit beter is voor de
dieren, voor de mensen, voor het milieu en voor de portemonnee. We vonden het superleuk met Mo
de muis!

Groep 2-3
Jonge, jonge, moeten we met het warme weer ook nog allemaal Cito-toetsen maken. Gelukkig kunnen
we door het warme weer ook wat vaker naar buiten en komt het toch goed. Mochten de resultaten
aanleiding zijn voor een gesprek dan neemt de juf contact op. Mochten er ouders zijn die zelf nog een
gesprek willen mag dat natuurlijk ook en kan er een afspraak gemaakt worden.
Thema 11 staat in het teken van “Bouwen”. Groep 2 werkt nog de laatste week
aan het thema “Boerderijdieren” en gaat dan ook over op hetzelfde thema van
groep 3. De nieuwe letter was de T van tractor er mogen nog wat spulletjes
voor de lettertafel meegebracht worden. Denken jullie ook aan de
huiswerkopdracht van Techniek? Als het klaar is mag het blad mee naar school
zodat we er nog samen naar kunnen kijken. Op 4 juni gaan we voetballen, zie
het begin van het zoemertje. We gaan er nog een paar fijne laatste weken van
maken.

Groep 4-5 A
Afgelopen week hebben de kinderen een
geslaagde techniekweek gehad. De hele week
stond in het teken van techniek. Van een 3D
printer tot het gebruiken van K’nex. En natuurlijk
ook van de Ozobot, programmeren, escaperoom
en nog veel meer. In de klas hebben de kinderen
tijdens de techniekweek oude apparaten
verzameld om uit elkaar te halen. Dit was een
groot succes! Kinderen namen van alles mee. Aan
het eind van de week waren er alleen nog losse
onderdelen over…
Ook zien we dat de kinderen van groep 4 goed de
tafeltjes oefenen. Ga zo door!

Groep 4-5 B
Afgelopen week zijn we enthousiast bezig geweest met de techniekweek. Kinderen hebben hun eigen
naam mogen timmeren, gewerkt met de Ozobot. We zijn bezig geweest over zuinig omgaan met energie
in de keuken. Ook de Naut methode gaat deze periode nog over techniek. Heel breed onderwerp waar
we vele kanten mee op konden.

Vrijdagmiddag is groep 5 naar de zorgboerderij geweest. Ze hebben daar spelletjes gespeeld met de
bewoners.

Groep 6
Ondanks het warme weer lukt het de kinderen goed om rustig aan de verschillende Cito-toetsen te
werken in de klas. Woordenschat en Spelling zitten erop en nu zijn we bezig met begrijpend lezen.
Vrijdag starten we met Rekenen en dan zijn de Cito’s volgende week weer klaar. We zijn op excursie
geweest bij de molen. We hebben de molen vanbinnen gezien en spelletjes gedaan. Dit is allemaal goed
verlopen. Op vrijdagmiddag 1 juni hebben we in de middag
een speurtocht omdat Mariahout 85 jaar bestaat. Het
wordt een leuke middag.
Op donderdagmiddag 7 juni gaan we op excursie naar het
IVN in Aarle-Rixtel. We gaan hier op de fiets naartoe. Het is
dus de bedoeling dat alle kinderen deze dag hun fiets mee
nemen naar school. Omdat we om 13.15 uur daar moeten
zijn, eten we op school. Denk aan het lunchpakketje.

Groep 7
In groep 7 gaat het lekker zijn gangetje. Gezien het naderen van het einde van het schooljaar wordt er
flink gewerkt in de groep aan alle vakken. Afgelopen vrijdag konden de kinderen gedurende het laatste
deel van de middag creatief aan de slag. Met hulp van een aantal ouders zijn de kinderen in groepjes
aan de slag gegaan aan ons project “Pretparkstad”. Buiten aan een tafel is een groepje begonnen aan
het solderen van een reuzenrad. In de hal werd er flink getimmerd aan een doolhof en een spoortunnel.
Een aantal kinderen hebben binnen in de hal de ondergrond van de stad afgemaakt. Twee groepjes
waren in het lokaal bezig met hun onderdeel. Er werd gewerkt aan het bouwen van huisjes van gipsen
blokjes, die de kinderen zelf in tweetallen dagelijks maken en een groepje was met kosteloos materiaal
een draai/zweefmolen en een waterbaan aan het maken.

Groep 8
De DJ draait gigantisch door! De repetities voor deze
musical zijn in volle gang om straks, maandag 25 juni,
een prima showtje weg te geven met muziek, dans en
entertainment. We hebben er zin in. Volgende week
dinsdag helpen we de Mariahoutse samenleving een
handje. We steken onze handen uit de mouwen op de
trimbaan om daar wat schoonmaakwerkzaamheden te
verrichten. Mariahout schoon vinden wij ook heel
gewoon. Volgende week donderdag steunen wij de
Alpe D'Huzes en zullen ook wij de hele dag een 'berg
beklimmen'. Op de hometrainer wisselen we elkaar af en steunen we niet alleen mentaal maar ook fysiek
de helden die die dag aan het fietsen zijn. Dit alles na de vraag van Luuk van Doren of we zijn oom deze
dag kunnen volgen. Inmiddels is ook de officiële uitnodiging betreffende de afscheidsavond de deur
uitgegaan en zijn de ouders op de hoogte van het moment dat we onze leerlingen nog eenmaal eren.

uitnodiging
Beste ouders,
Op vrijdag 15 juni is er een bedankochtend voor alle vrijwilligers van onze
school. De ochtend begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur
Op deze ochtend willen de kinderen laten zien wat ze onder andere
afgelopen jaar met de muzieklessen hebben bereikt.
Graag willen we met deze ochtend de ouders bedanken voor alles wat ze het
afgelopen jaar op/voor onze school hebben gedaan. (Brigadiers,
luizenmoeders, documentatie, crea-(groot)ouders, rijden voor school, MR
leden, OR leden enz., enz, enz.)
Bent u op deze ochtend aanwezig, dan graag het strookje invullen en uiterlijk
maandag 4 juni inleveren bij Tiny/Sjan.
Team Bs. Bernadette

Ik/wij komen met…………… personen naar de bedankochtend op vrijdag 15 juni.
Naam…………………………………………………………………………………………

Nieuws van buiten

REISLEIDERS GEZOCHT:

Een hoop ouders hebben zich al opgegeven om te komen helpen bij onze reis om de wereld. Maar we
komen nog reisleiders te kort. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, bij deze het verzoek om dit alsnog
doen via onze internetsite bij aanmelden leiding.

FRIETOUDERS GEZOCHT

Op donderdag 16 augustus willen we, als lunch, met de kinderen friet eten.
Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, die het leuk zouden
vinden als er een groepje kinderen met hun begeleiders friet zouden komen eten. Het zou dan gaan om
ongeveer 8 kinderen en 2 begeleiding. Voor de friet en snacks en saus zorgen wij. Nadere info over om
hoeveel kinderen en begeleiding het zou gaan, krijgen de mensen die zich hiervoor aanmelden te horen,
zodra de groepjes bekend zijn.
Lijkt u dit leuk, kunt u hiervoor een email sturen naar ons emailadres: kvw@mariahout.info
Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u deze via stellen via onze email.
Organisatie van de Kindervakantieweek

Nieuws van buiten

Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor
1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren.
Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat
niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin
oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind
anders.
Startdatum: donderdag 4 oktober 2018
Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur
Leslocatie: Eenbes Brede School Bernadette, Mariastraat 31 5738 AH MARIAHOUT
•
•
•
•
•
•
•

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)
Prijs cursus

Directe schoolkorting

€175

€10

Optie 1:
Een jaar lang gratis toegang tot
Rekentuin, Taalzee en Words &
Birds t.w.v. €40,-. Je betaalt €165.

Keuze-korting

Korting wordt direct
berekend

Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2.

Optie 2:
Of €15 extra korting, je
betaalt dan €150.

Meer info op https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de
cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.

5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

