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Agenda
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

De laatste loodjes.
Richting het einde van het jaar is het altijd druk op
school. Nog even aan bod laten komen wat nodig is
voor einde van het jaar, toetsen die worden
afgenomen en straks het opruimen voor de vakantie
en natuurlijk alle administratie die bijgewerkt moet
zijn. Niet alleen voor het team een drukke periode
maar zeker ook voor de leerlingen en vaak ook voor
de ouders thuis. Als de laatste weken van het
schooljaar aanbreken dan zijn de kinderen vaak
vermoeider, soms wat emotioneler door die
vermoeidheid en echt aan vakantie toe. Dat mag
ook wel want ze hebben heel het jaar hard gewerkt!
Nu de laatste loodjes en zoals ze dat zeggen: “Nagedane arbeid is het goed rusten”.
We wensen iedereen fijne laatste weken…..

Dank je wel ochtend (herhaald bericht)
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.

GGD informatie voor ouders
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor
het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar
kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook weleens twijfels, vragen of
zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen. Als bijlage vindt u een brief van de GGD wat zij voor u
kunnen betekenen.

Herinrichting Oranjeplein
Zoals u wellicht weet wordt het Oranjeplein opnieuw ingericht door de gemeente en hebben vele
partijen daarin mee gesproken. Een van die partijen zijn wij als school, en dan met name over de
oversteek tussen school en de Jumbo in. Na
onze input zijn er wat dingetjes nog gewijzigd.
Daardoor komt het Zebrapad op de plek waar
nu de verkeersbrigadiers staan. Er komen
hegjes om plotseling oversteken van kinderen
te voorkomen en ze richting het zebrapad te
leiden. Natuurlijk blijven de
verkeersbrigadiers actief. We zijn heel blij dat
er een 30 km / uur gebied komt met
aandachts-trekkende elementen om het
verkeer voor school af te remmen en op de
school attent te maken. Zo kunnen we voor
onze kinderen een nog veiligere situatie creëren. Als de straat openligt en de auto’s worden omgeleid
dan vragen we indien nodig de verkeersbrigadiers om bij het buurthuis actief te zijn om daar voor een
veilige situatie te zorgen. We willen de gemeente en Zorg om het dorp bedanken voor de fijne
samenwerking hierin.
We houden u op de hoogte!

Brede school
Vorige week dinsdag was het weer tijd voor een leuke gezamenlijke activiteit in het kader van de brede
school. De kinderen van de peuterspeelzaal, van groep 1/2 en de kinderen van groep 2 van groep 2/3
waren aanwezig. Ukkepuk was niet aanwezig, maar neemt de volgende keer weer met plezier deel aan
de gezamenlijke activiteit. We zijn gestart in de speelzaal, waar Juf Caroline van de PSZ ons een heel leuk
boekje heeft laten zien over een varken. Het varken had het zo warm dat he... PLONS! in het water
sprong. Ze heeft het boekje voorgelezen en de kinderen vonden het een superleuk boekje! Daarna
hebben de kinderen van groep 1/2 ook laten zien wat zij allemaal hebben geleerd tijdens het thema op
reis. Ze hebben om de beurt iets uit de koffer gepakt en verteld wat het was en wat je ermee kon doen.
Dit konden zij al heel goed vertellen. Er waren ook kinderen van de andere groepen die dit al konden. Zij
hebben ons ook super goed mee geholpen. Toen we klaar waren in de speelzaal, zijn we gezellig met zijn
alle naar buiten gegaan. Hier hebben we allemaal samen gespeeld in het zonnetje! Het was een leuke
ochtend en we hebben veel plezier gehad samen!

Kledingbak staat nu buiten de poort
U heeft het wellicht wel gezien, de kledingbak staat nu
buiten de poort waardoor u nu ook buiten openingstijden
van de school kleding kan brengen, makkelijk voor een
avond of het weekend. De opbrengst van de kledingbak
gaat deels naar de OR die voor de kinderen activiteiten
kan doen en deels naar stichting Leergeld die ouders
ondersteunen die binnen- of buitenschoolse activiteiten
niet kunnen betalen. Zo kunnen alle kinderen toch met
hun vriendjes en vriendinnetjes aan deze activiteiten
deelnemen! Alvast bedankt als u oude kleding, schoenen ed. in de bak gooit.

Groepsindeling volgend schooljaar
U heeft maandag een mail ontvangen dat we nu nog niet bekend kunnen maken wie welke groep gaat
lesgeven. Dit omdat we nog een vacature moeten vervullen en dit mogelijk gevolgen heeft voor het
totale plaatje. De eerste interne ronde waarbij alleen personeel uit ons bestuur mocht reageren heeft
geen nieuwe college opgeleverd. Nu in de tweede ronde mag iedereen reageren. We verwachten over
ongeveer twee weken een nieuwe collega aangenomen te hebben. We houden u op de hoogte!

Noteer alvast in uw agenda…..
We hebben geluiden gehoord dat op 12 september, vlak voor Prinsjesdag, er een staking zal worden
uitgeroepen. Details zullen na de zomervakantie bekend worden en dan is ook bekend wat wij als
school doen. Door de zeer tijdige aankondiging hoop ik dat het voor u makkelijker is om daar rekening
mee te houden. Zodra er meer bekend is hoort u van ons.

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het
hele gezin. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus
kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl .

Inleveren van schoolbibliotheek boeken
Wilt u eraan denken dat bibliotheek boeken die nog thuis liggen voor de vakantie worden ingeleverd?
Dan is er nog even tijd om ze uit te lezen en daarna in te leveren. Bedankt namens de bibliotheek
ouders!

Begin volgend jaar houden we kennismakingsgesprekken
Na de zomervakantie gaan we de informatieavonden anders vormgeven. We willen in het begin van
het jaar met u bespreken hoe u uw kind ziet en wat wij volgens u moeten weten van uw kind. Dit doen
we naast de normale overdracht van de oude naar de nieuwe leerkracht. We vinden het belangrijk om
van degene die het kind het beste kent informatie te krijgen. Zo leren ouders en leerkracht elkaar gelijk
een beetje kennen. Bij groep 6, 7 en 8 willen we dit samen met u en uw kind doen die zelf dingen kan
vertellen. Dit doen we op twee avonden vergelijkbaar qua organisatie met rapportgesprekken. Na de
zomer kunt u zelf een tijd kiezen voor het gesprek. Dat kan in de app die binnenkort live gaat. Installeer
deze straks gelijk want na de zomer heeft u hem vrij snel nodig om in te kunnen tekenen op de
gesprekken. U krijgt hier spoedig informatie over.
Op beide avonden (30 augustus en 4 september) is er een inloopmoment waar kinderen de klas aan u
kunnen laten zien. Meer informatie volgt na de vakantie, zet ze alvast in uw agenda….
De informatie van informatieavond zetten we op papier en sturen we u in het begin van het jaar.

Eerste heilige communie
Aan alle ouders van kinderen die in het nieuwe schooljaar naar groep 4 gaan.
In september start weer een nieuw voorbereidingsjaar voor de eerste heilige communie.
Op woensdag 12 september a.s. is er een informatieavond omtrent de eerste communie in de Sint Servatiuskerk
in Lieshout. De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren.
De inschrijfformulieren ontvangen alle kinderen van groep 4 in de eerste schoolweek na de zomervakantie.
Namens communiewerkgroepen Aarle-Rixtel, Mariahout, Lieshout en Beek en Donk

Kinderraad
Hallo ik ben Gijs ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7!
Hallo ik ben Yara ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 6!
Wij vinden het heel leuk om in de kinderraad te zitten.
Wij hebben 8 kinderen in de kinderraad zitten zoals: Kay , Lieke ,Niek, Yara, Julia ,Gijs, Bram en Zoé
We hebben over bepaalde dingen zoals waarmee we de school mee kunnen verbeteren.
We hadden een techniek week en dat was heel interessant.
- We hebben in de klas gevraagd wat ze in de school wilden en ze hadden bepaalde ideeën over
waterspellen en buitengym.
- We hebben bij de kleine fietsjes een olifanten paadje waar veel gebruik van wordt gemaakt maar niet
mag.
- We hebben besproken over een volleybalnet dat we in de gymzaal of buiten op de speelplaats kunnen
gebruiken en je zo weer weg kan halen.
Dit was het verslag van ons!!!
Doei!

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema op reis. We hebben de letter r van reis
geleerd en de letter b van bus. Toen het zo warm was hebben we zelfs nog even lekker buiten met water
gespeeld. We zijn met de kinderen van alle groepen 2 en 3 naar het
sportpark geweest. Hier hebben we een leuke voetbaltraining gehad
van enkele papa's. Vorige week dinsdag waren de kinderen van de PSZ
bij ons op bezoek. We hebben samen met de kinderen van de PSZ en
de kinderen van groep 2 van groep 2/3 laten zien wat we allemaal
hadden geleerd bij het thema op reis en de zomer. Dit thema is nu
afgesloten. Het zijn nog maar een paar weken tot de vakantie begint,
da n kunnen we lekker genieten van de vakantie en misschien wel echt
op reis! In de klas gaan we nu starten met het thema Dino's. Dit vinden
we heel interessant. We hebben een Dino in de klas die zichzelf heel
goed kan verstoppen, maar wij kunnen hem ook heel erg goed zoeken!

Groep 2-3
Deze week hebben we een speciale week, vrijdag is het juffendag! Wat we gaan doen
blijft nog een verrassing. We maken er een leuke ochtend van. Ook gaan we vrijdag
optreden tijdens de dank-je-wel- ochtend. Hiervoor zijn we druk aan het oefenen. We
sluiten deze week het thema hutten bouwen af. Maandag start ons laatste thema
“overal water”. Voor de kinderen van groep 2 hebben we de letter G op de lettertafel.
Er mogen nog spulletjes bij. Er is al veel schoongemaakt in de klas, heel fijn! Er staan
nog een paar materialen die mee naar huis mogen om te poetsen.

Groep 4-5 A

Vorige week hebben we tijdens het warme weer kunst gemaakt door gebruik te maken van water en
ons lichaam. Zie hieronder het leuke resultaat! Het was een aangename verkoeling tijdens de warme
dagen in de klas. Donderdag beginnen we aan een nieuw thema. Voor groep 4 is dit ‘Kleding’ en voor
groep 5 ‘Geheimen’. Juffrouw Ilse heeft vorige week haar blokstage met een voldoende afgerond. Nu is
het wachten op het eindgesprek, dus tot die tijd blijft ze op maandag en dinsdag nog stagelopen.

Groep 4-5 B
We zijn volop bezig met ons optreden voor de dank-je-wel-ochtend. We
hopen dat er veel ouders zullen zijn. Ook wordt er nog de laatste hand
gelegd aan het vaderdagcadeautje. Alle Cito’s zijn weer klaar. De
resultaten vindt u straks terug op het rapport, bent u eerder
nieuwsgierig, loop dan even binnen. Met Naut zijn we nog bezig met
het thema techniek. We bekijken de fiets ; Hoe zag de fiets van vroeger
eruit? Met welke verbindingen zit zo’n fiets nu in elkaar? En waar zijn
nu die spaken voor? Allemaal vragen waarop in dit thema een antwoord komt. Verder besteden we nog
steeds aandacht aan de tafeltjes.

Groep 6
Afgelopen donderdagmiddag hebben we een bezoek gebracht aan het IVN. Hier was het erg leuk en de
kinderen hebben veel geleerd en enthousiast mee gewerkt. We mochten met een netje in het water
wroeten om te kijken welke beestjes we konden vinden. Met als resultaat slakken, visjes, kikkertjes en
nog veel meer. De mensen die ons hielpen bij het IVN legden heel goed uit welk diertje er gevangen was.
Daarna hebben we ook nog binnen de fototentoonstelling bekeken en hier vragen over beantwoord.
Misschien winnen we nog wel een prijsje! Tussendoor kregen we nog wat Ranja. Na goed gewerkt te
hebben aan deze twee activiteiten hebben we nog
lekker het blotevoetenpad gelopen inclusief het
moddergedeelte. Helaas kwamen niet alle
kinderen hier schoon uit. Hoewel de kinderen hier
zelf anders over dachten ;) Het was een hele leuke,
leerzame middag. Verder zijn we druk bezig met

het knutselen van de mascottes voor het zeskamp. De kinderen werken er hard aan. Het resultaat ziet
er tot nu toe al mooi uit.
Op vrijdag 22 juni hebben we een toets van Meander thema 4.
Op maandag 25 juni hebben we een toets van Naut thema 4.
Dus dat wordt weer leren thuis.

Groep 7
De kinderen hebben veel plezier beleefd aan de speurtocht twee weken geleden. In het kader van
“Mariahout 85 jaar” hebben de kinderen vanwege het verwachte slechte weer een middagprogramma
in school ervaren. Ze vonden het jammer dat de speurtocht niet doorging,
maar ze hebben toch een fijne en leerzame middag gehad. Vorige week
vrijdagmiddag zijn de groepen 7 en 8 naar het “Dialectenfestival” te Lieshout
geweest. Aldaar konden ze kijken naar optredens van de verschillende
groepen die aanwezig waren. Onze groep 8 had een goed en lachwekkend
optreden. Er was die middag ook een quiz. De prijzen die te winnen waren,
zijn grotendeels meegenomen naar Mariahout. In de groep ronden we deze
week de Cito’s af. Het is nog even doorbijten en dan kunnen we aan de laatste
loodjes gaan denken alvorens een welverdiende vakantie hen toekomt.

Groep 8
Groep 8 nadert het eind van haar basisschoolloopbaan. Met de finishvlag in zicht zijn we nu druk bezig
met de voorbereidingen op de aanstaande afscheidsmusical. Op maandag 25 juni zullen de kinderen de
musical 'De DJ draait door' gaan spelen in het openluchttheater. Om 14.00 uur spelen zij voor de
kinderen van de basisschool en om 19.00 uur wordt er voor een 2e maal opgetreden voor alle andere
belangstellenden. Aansluitend vindt in de aula van de school het afscheid plaats voor genodigden. Op
dinsdag 26 juni worden de kinderen uit groep 8 om half 10 weer terug op school verwacht.
Op maandag 2 juli gaan we met onze schoolverlaters op kamp naar Someren. We fietsen rond 8.45 uur
weg,
uitgezwaaid
door
de
'achterblijvers'. Nadat we in Someren
een mooi en intensief programma
hebben beleefd keren we woensdag
tussen half 3 en 3 uur weer terug op
school. De begeleiding dit jaar is on
handen van Juf Ans, Meester Patrick,
Meester Joost en “good old” Meester
Ad. De kinderen van groep 8 zijn op
donderdag 5 en vrijdag 6 juli vrij van
school.

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
Zomervakantie:
Van 9 juli t/m 13 juli vinden er sportactiviteiten plaats met Laarbeek Actief!!
Vanaf maandag 11 juni t/m 29 juni kan je aanmelden.
Meer informatie en aanmelden: www.laarbeekactief.nl/vakantie

