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Agenda
Maandag

29 januari t/m woensdag 31 jan. Adviesgesprekken gr 8.

Woensdag 31 januari

Studiedag; alle kinderen zijn vrij van school.

Donderdag 1 februari

Welkom meneer Arjan

Donderdag 8 februari

Afscheid meneer Leo

Algemeen

Welkom nieuwe directeur
Afgelopen week heeft de nieuwe directeur Arjan Breijer kennis gemaakt met ons team. In het volgende Zoemertje
zal hij zich aan u voorstellen. Arjan zal op 1 februari officieel beginnen als directeur. Tot aan de carnavalsvakantie
heb ik de gelegenheid om te zorgen voor een goede overdracht. Wij wensen Arjan ook op deze plaats heel veel
succes en plezier op onze school.

Afscheid meneer Leo
Op donderdag 8 februari organiseren wij een afscheidsfeest voor meneer Leo aangezien hij afscheid neemt als
directeur van onze school en gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. De schooltijd is voor die dag
aangepast.

Op donderdag 8 februari zijn de kinderen ’s middags vrij van school.
’s Morgens vieren wij met de kinderen het afscheid. Meneer Leo zal in elke klas aanwezig zijn om met de kinderen
van de groepen afscheid te nemen. Na de pauze zorgen de kinderen voor een presentatie in de aula.
De ouders worden uitgenodigd voor de afscheidsreceptie. De kinderen hebben ’s morgens al afscheid genomen.
In een aparte bijlage leest u een uitnodiging voor de afscheidsreceptie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Privacy
De regelgeving rondom de privacy wordt herhaaldelijk aangepast. Wij gaan zorgvuldig met gegevens en
publiciteit om. Toch kan het gebeuren dat er iets plaats vindt wat niet had gemoeten zonder u daarover
te informeren. Bij inschrijving van uw kind heeft u toestemming gegeven om eventuele foto’s van uw
kind te plaatsen in Zoemertje of op de website. Zo kan het voorkomen dat er een journalist op school
komt die foto’s maakt en gebruikt voor publicatie in krant of televisie.

Ook komt het voor dat kinderen tijdens de les geobserveerd worden door pedagogisch-didactisch
medewerker of therapeut. Het is altijd de bedoeling dat ouders vooraf geïnformeerd worden over en
toestemming geven voor de observatie.

Muziek sponsors, bedankt!
Ook Zorg Om het Dorp bedankt voor jullie bijdrage aan ons muziekproject!
Afgelopen dinsdag zijn we in groep 6 gestart met de Blazersklas. Samen met KunstLokaal Gemert hebben
we 7 pieBones (trombones), 7 trompetten, 7 saxonettes en 7 Dood’s (klarinetten) aangeschaft. De
kinderen krijgen een aantal keren les op een van deze instrumenten. Een mooie manier om
geïnteresseerd te raken in het bespelen van muziekinstrumenten.
Een journalist van het Eindhovens Dagblad was aanwezig om een verslag te maken van deze 1e les van
de Blazersklas. Wat een (muzikaal) feest!!
Je kunt de volgende link bezoeken van Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/laarbeek/blazersklas-opde-bernadetteschool-in-mariahout-muziek-brengtplezier~ac9313a1/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

Jaarvergadering Ouderraad
De jaarvergadering van de ouderraad is verplaatst naar maandag 26 februari.

Carnaval 2018
Onder het motto Laat de muziek maar knallen, wij gaan carnavallen! zal de Bernadetteschool op 9
februari a.s. het carnavalsweekend inluiden. Zoals gebruikelijk gaan we ook dit jaar weer de straat op
middels een optocht. De route is als vanouds (Opstellen voorkant school (Mariastraat) – Oranjeplein –
Past. Van Eijndhovenstraat – Tuindersweg – Zuster Persoonstraat - Julianastraat – Wilhelminastraat –
Bernadettestraat – Buurthuis). De ochtend start gewoon om 8:30 uur, waarna we om 10:30 uur starten
met de optocht. De prins en prinses zijn met hun gevolg ook aanwezig. Nadat de optocht is afgelopen
sluiten we samen af in de aula, waar u als ouders ook aanwezig mag zijn. Om 12.00 uur is de onderbouw
uit en mogen ze gaan genieten van de vakantie. De bovenbouw zal voor de 2e maal een heuse Brabantse
koffietafel gaan beleven. Een lunchpakket hoeft dus niet meegenomen te worden. Om 14.00 uur mogen
ook de bovenbouwers lekker gaan genieten van een weekje vrijheid en blijheid. Alaaf!

Echte kurken gevraagd
Voor de CREA hebben wij echte kurken nodig. Wie spaart er voor ons mee? Je kunt ze inleveren bij Tiny.

Groep 1-2
We zijn al weer volop gestart. Na een bezoekje en een rondleiding door de supermarkt hebben we in de
klas ook een winkel gemaakt. In de mindmap hebben we benoemd wat we in de supermarkt hadden
gezien. We hebben zelfs een schoenenwinkel om in te spelen. De
kinderen hadden zoveel schoenen meegebracht en waren zo
enthousiast! We hebben de verschillende schoenen bekeken en
vergeleken. Op de lettertafel hebben we nu de w van winkel. De
eerste spulletjes liggen al op de tafel en de lettertas is gevuld. Bij de
Engelse les staat het lichaam centraal. De kinderen hebben al een
paar woordjes daarvan geleerd. Na de vakantie is ook Bram gestart
en wij wensen hem een hele fijne tijd op onze school toe.

Groep 2-3
We zijn begonnen met het nieuwe thema "feest". We hebben allerlei feesten in het vooruitzicht. Feest
van Meester Leo, het carnavalsfeest en het Letterfeest omdat we alle letters hebben gehad na dit thema.
De kinderen van groep 3 zijn afgelopen dinsdag naar een leuke dansvoorstelling geweest in de Eendracht
in Gemert. Groep 2 heeft volgende week een presentatie op school van de Bibliotheek in verband met
de Nationale Voorleesdagen. Samen met Ukkepuk en Spring gaan we deelnemen aan deze dagen. Deze
weken staan ook in het teken van de "zilveren" weken. Samenwerken en omgaan met elkaar. Het
samenwerken hebben we geoefend in de gymzaal en ging erg goed (zie foto's).

Groep 4-5 A
Wij zijn het jaar 2018 weer goed begonnen in de klas. Met alle
kinderen hebben we een mooi groepswerk gemaakt, zoals je
op de foto kunt zien. Ook zijn de kinderen mooie pinguïns aan
het maken voor op het raam. Bij taal zijn we gestart met de
nieuwe thema’s voor groep 4 “nodig” en voor groep 5
“dierentuin”. Hier zijn de kinderen ook vol enthousiasme mee
aan het werken.

Groep 4-5 B
In de komende weken komen alle Cito-toetsen weer
voorbij. We zijn begonnen met woordenschat. Deze
week komt ook spelling nog aan de beurt. Volgende
week staan begrijpend lezen en rekenen op het
programma. Het nieuwe thema van taal voor groep 4 is
“Nodig”. Woorden als de behoeft, onmisbaar en
peperduur komen naan bod. Het nieuwe thema van
groep 5 is “Dierentuin”. Woorden als het entreekaartje,
uitsterven en geldig komen aan bod. Afgelopen dinsdag
is groep 4 met meester Jordy naar de voorstelling “De
overtreffende trap“ geweest. Het was een dansvoorstelling. De reacties waren heel wisselend.

Groep 6
Op maandag 8 januari hebben we een nieuwe, frisse start gemaakt. Inmiddels is Tara van Gogh bij ons
in de klas gekomen. Welkom! We hopen dat ze zich snel thuis voelt in onze groep. Na de
kennismakingstoetsen gaan we deze week beginnen met de “echte” Cito-toetsen. Het zou fijn zijn als
afspraken met bijv. een huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten
schooltijd plaats vinden. De “gewone” toetsen gaan ook door. Op maandag
5 februari is er de Meandertoet s van thema 2. Door problemen met Sway
zijn nu inmiddels alle kinderen actief gestart met hun werkstuk. Als de
spreekbeurten weer doorgang kunnen vinden, laten we dit aan de kinderen
weten. Tijdens de muziekles van juffr. Judith gaan we nu officieel over tot
de blazersklas. Jippie! Wat zal er flink geoefend worden!

Groep 7
Wij heten Nina van Gogh van harte welkom in onze groep. We gaan er samen nog
een fijn schooljaar van maken. Op maandag 22 januari staat een bezoek naar het
Rijksmuseum in Amsterdam op het programma. We vertrekken met de bus om 10:50
uur en zullen rond 16:45 uur weer terug op school zijn. Alle kinderen blijven deze
dag dus over. Kinderopvang Ukkepuk en tussenschoolse opvang Spring zijn op de
hoogte gebracht van ons uitstapje. Zorgen jullie voor een lunchpakket? Vanaf deze
week gaat iedere dinsdag het huiswerk weer mee naar huis. Op vrijdag 26 januari
hebben we toets Engels van song 1-2 en 3.

Groep 8
Groep 8 is druk doende met de CITO-LVS toetsen. Inmiddels is het woordenschatdeel afgerond en
datzelfde geldt voor spelling, de onveranderlijke woorden. Het werkwoorddeel staat nog op de planning.
Op dit moment zitten we middenin de rekensommen. Succes allemaal.
Rijksmuseum
Het bezoek aan het rijksmuseum staat gepland voor maandag a.s. Informatie hierover is al naar u
toegekomen. We hopen en wensen een fijne dag te mogen beleven en veel mooie werken uit de historie
te kunnen aanschouwen.
Adviesgesprekken
De adviesgesprekken staan gepland voor week 5. Daarover
heeft u al informatie ontvangen. Tijdens het adviesgesprek
bespreken we samen het schooladvies. Uw kind is hierbij ook
van harte uitgenodigd.
Open dagen
Het voortgezet onderwijs zet in de aankomende weekeinden de deuren open. Voor u het moment om
de mogelijke toekomstige school eens van binnen te bekijken. In de media en via posters vindt u de
informatie die u nodig heeft. Een prettig en zinvol bezoek gewenst.

Nieuws van buiten

Stichting Leergeld
Missie:
Stichting Leergeld heeft de volgende missie:
Voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar
Deel kunnen nemen aan binnen - en buitenschoolse activiteiten:
Onderwijs: schoolreisjes, schoolspullen, fiets enz.
Sport:
lidmaatschap, sportkleding, zwemles
Cultuur: muziekles, dansles
Welzijn: scouting
Kent u ouders en/of kinderen waarvan u denkt dat deze tot de doelgroep behoren dan kunt u hen helpen door
hen te verwijzen naar:
Stichting Leergeld Gemert-Bakel, Laarbeek, Boekel.
Contact
Stichting Leergeld Gemert e.o.
Postbus 116
5420 AC Gemert
tel. 06 – 509 79 725 (di- en vrijdag van 9.15-10.15 uur)
E-mailadres: contact@gemert-bakel.leergeld.nl

Gratis Inloopspreekuur!
Logopedie Laarbeek houdt ook dit jaar op verschillende
data een gratis inloopspreekuur op Basisschool
Bernadette. Het inloopspreekuur is bedoeld voor
iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak,
taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen.
Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of
uw kind voldoende verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen?
Kom dan gerust langs voor advies.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data:
Donderdag 1 februari 2018 van 08.30u tot 09.00u
Donderdag 12 april 2018 van 08.30u tot 09.00u
Donderdag 7 juni 2018 van 08.30u tot 09.00u
Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het
inloopspreekuur? Neem dan vrijblijvend contact op.

Logopedie Laarbeek
Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl

Persbericht KiKo Laarbeek – midwintervoorstelling 2018
3 minimusicals door KiKo Laarbeek!
Laarbeek - Kinder- en jeugdzanggroep KiKo uit Laarbeek voert
zondag 21 januari 3 minimusicals op. De kleine Zeemeermin, The
Wiz en Mamma Mia worden in een vrolijke familievoorstelling voor
jong en oud in verkorte musicals uitgevoerd. Er zijn 2
voorstellingen, om 11.00 uur én om 13.30 uur, in de Toneelzaal van
MFC De Dreef in Aarle-Rixtel. De toegang is gratis.
De 35 kinderen van KiKo zijn de afgelopen maanden druk bezig
geweest om alle liedjes, toneelteksten en dansjes te repeteren voor
de midwintervoorstelling van KiKo Laarbeek. Deze keer gaat het
weer om een mix van 3 musicals die bijna iedereen wel kent. Gaan
de kleine zeemeerminnen echt naar de mensenwereld? En kan The
Wiz de Dorothy’s helpen? En hoe gaat het met Sophie en haar
zoektocht naar haar vader? Laat je door de kinderen van KiKo
meenemen: kijk en luister naar hun belevenissen!
Kom gezellig kijken met de hele familie, zondag 21 januari om 11.00
uur of om 13.30 uur. De zaal gaat 10 minuten voor aanvang van de
voorstellingen open en de toegang is gratis. Ben jij tussen de 6 en 16
jaar en vind je zingen leuk? Kom dan zeker kijken of KiKo iets voor jou is. Nieuwe leden zijn altijd welkom. En dat
geldt natuurlijk voor jongens en meiden!
Voor verdere informatie kijk op onze website www.kikolaarbeek.nl.

De klassikale cursus van de Typetuin.
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. De type-coach let tijdens de klassikale lessen op
de houding en neemt de persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst twee keer per dag 15 minuten. Ook dan is er
begeleiding door de type-coach; via de berichtenmodule.
Praktische info
Voor wie? Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Startdatum: woensdag 7 maart 2018
Lestijd 12:15 tot 13:15 uur. Locatie Eenbes Brede School Bernadette.
Nodig
Thuis een computer/ laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. Tijdens de klassikale les
wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.
Prijs Aanmelden voor 1 feb: €160,- Aanmelden na 1 feb: €175,- Groepsgrootte Maximaal: 18
Aanmelden: www.typetuin.nl/aanmelden.
Meer info www.typetuin.nl/klassikaal, info@typetuin.nl ,013-5220579

