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Vrijdag

29 juni

Alle groepen krijgen het rapport mee naar huis

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

Einde van het schooljaar en start van het nieuwe jaar.
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Op het moment dat u dit Zoemertje ontvangt hebben we nog anderhalve week school voordat de
kinderen van een welverdiende vakantie mogen gaan genieten. Op school draait, zoals elk schooljaar,
de motor op 200% om alles netjes af te ronden en een nieuw schooljaar voor te bereiden. Zo hebben
we maandagmiddag en avond van een fantastische musical mogen genieten. Groep 8 liet werkelijk een
“amazing” stukje muziek en toneelwerk zien, complimenten! Natuurlijk kan groep 8 dat niet alleen en is
iedereen maandagavond, en bij deze, bedankt voor hun hulp om dit mogelijk te maken.
Anderhalve week geleden hebben alle kinderen een “dank je wel” voorstelling opgevoerd. Dat was heel
leuk om te zien. Ook vanaf deze plaats bedank ik iedereen hartelijk die school geholpen heeft. Zonder
uw hulp kunnen we de kinderen niet alle activiteiten bieden.
Maar het schooljaar is nog niet voorbij. A.s. vrijdag gaan de rapporten mee naar huis, komende week
gaat groep 8 op kamp en de laatste vrijdag (6 juli) gaan alle leerlingen in de nieuwe groep kennismaken
met de meester / juf van volgend jaar. Gisteren heeft u de indeling wie welke groep gaat lesgeven gehad.
Het jaarrooster is klaar en de doelen voor komend jaar zijn gesteld. De nieuwe schoolgids is inmiddels
naar de drukker en als bijlage vindt u alvast de schoolkalender mocht u die al in uw agenda willen
noteren. TIP => Als u een digitale agenda gebruikt dan kunt u via onze app de jaarkalender automatisch
in uw agenda zetten, dat scheelt overnemen  (via button jaarkalender en dan abonneer op agenda).
Een deel staat er al in en na de zomer zal deze helemaal gevuld zijn.
Nog even genieten van de laatste anderhalve week en dan hebben de kinderen lekker vakantie….

Studiedag 20 juni
Op de studiedag hebben we na een evaluatie stil gestaan welke doelen wij onszelf willen stellen. Dat is
een flinke lijst en daarom hebben we prioriteiten gesteld. Een selectie van waaraan we gaan werken;
 We bekijken onze visie. Wat vinden we belangrijk en hoe zou dat moeten uitwerken in ons onderwijs.
 We werken aan de actiepunten n.a.v. het Tevredenheidsonderzoek.
 We bepalen hoe we “gepersonaliseerd leren” verder vorm gaan geven.
 We kiezen en voeren een nieuwe sociaal emotionele methode in om kinderen op een moderne
manier actief te leren hoe we met elkaar om moeten gaan.
 We geven ICT en denkbeelden een nog dieper geïntegreerde plaats in ons onderwijs.
 We gaan verder met Engels voor de groepen 1 t/m 8 en
zetten hier verdere stappen in.
 We borgen de invoering van de vijf methoden die dit
schooljaar nieuw zijn ingevoerd.
Tevens gaan we verder met ons muziekonderwijs, kunst en
cultuurtraject en nog vele andere doelen. Naast al die doelen
blijven we natuurlijk dagelijks in de weer om al onze kinderen zo
kwalitatief goed mogelijk onderwijs te bieden om hen kennis,
vaardigheden te leren en bij te dragen aan hun mening vorming.
En we hebben gelijk een nieuwe teamfoto gemaakt…..

Groep 8 verrassing
Op de studiedag werden we verrast door groep 8 die voor ons een lunch verzorgd had. Die was naast al
de lekkere hapjes en drankjes tot in de puntjes in elk detail verzorgd. Met heel het team hebben we hier
heerlijk van genoten. Dan jullie wel hiervoor!

Staking 12 september niet voor Brabant
In het vorige Zoemertje stond dat we geluiden hadden gehoord dat 12 september er een staking wordt
uitgeroepen. En dat we u snel informeerden zodat u wellicht rekening hiermee kunt houden. Het snel
informeren heeft ook keerzijden…. Inmiddels is duidelijk dat deze staking in Zuid-Holland en Zeeland is.
Op 12 september is er dus gewoon les!

Groep 8 musical en afscheid
Het is al even genoemd dat groep 8 musical en afscheidsavond hebben gehad. Hieronder nog een foto
daarvan. De kinderen en ouders hebben school een zelf gemaakt kunstwerk aangeboden, zie foto. De
stenen hebben de kinderen zelf geschuurd en gepolijst wat een flinke klus is geweest. Groep 8 en ouders
bedankt voor dit mooie cadeau!

Begin volgend jaar houden we kennismakingsgesprekken (herhaling)
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.

Lasser gevraagd!
Bij een van de kleuterkarren is de trekstang afgebroken en we zoeken een ouder die dit opnieuw eraan
kan lassen. Als u dit kunt en zou willen doen dan graag contact opnemen met meester Patrick.
U kunt natuurlijk even langs lopen of telefonisch 425115 of per mail patrick.swinkels@eenbes.nl

Afscheid meneer Tiny
Na jaren fijn te hebben gewerkt op deze school, heb ik besloten om
een andere weg in te slaan. Ik heb altijd met volle teugen genoten
van de kinderen en de samenwerking met mijn collega’s. Met de
CREA’s kon ik altijd op veel hulp van jullie ouders rekenen. Ik wil dan
ook iedereen bedanken voor deze mooi tijd, hier op Bs Bernadette.
Tiny van Hoof
Natuurlijk hebben we op school afscheid genomen van meneer Tiny en wensen hem veel plezier met
zijn andere werk. Inmiddels lopen er al contacten om een nieuwe conciërge op school te krijgen.

Informatie vanuit de groepen
Groep 1-2
We zijn bezig met de laatste loodjes. De musical was fantastisch en de vakantie nadert.
Ons laatste thema is over dinosaurussen. We zijn begonnen met een boek en bekijken steeds een stukje
van een filmpje op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VIGqad64wcs
De kinderen kunnen vast hierover wel wat vertellen. Ze
kennen ook enkele namen van dino‘s en weten dat ze
uitgestorven zijn. Hoe dat gekomen is, hebben ze vandaag
gehoord. Verder hebben we verschillende werkjes en komen
de kisten met een heleboel dino‘s tevoorschijn om lekker
mee te spelen. In kleine groepjes maken we speeldeeg en
maken daarin een afdruk van een dinosaurus.
De komt nog een laatste weektaak en een juffendag waarbij
we gezellig nog even samen zijn. Dan zien we juf Inge ook,
die nu geslaagd is voor de PABO. Proficiat!

Groep 2-3
Bijna vakantie voor alle harde werkers van groep 2/3. We hebben een fijn jaar
gehad met zijn allen. Een paar hoogtepunten waren zeker het restaurant, het
bezoekje aan de boerderij maar ook het samenwerken in de speelhoeken ging
echt fantastisch. Het afscheid van meester Leo was ook zeker een hoogtepunt
en de speciale muzieklessen van Judith waren zeer de moeite waard. Het
Engels van juf Andrea samen met Ra was iedere week weer leuk. De laatste
week brengen we door in zonnige sferen waarbij het zwembad in de
vakantiehoek vast goed uit zal komen. Op de foto staan kinderen die in de ban
zijn van het voetballen en ze hebben een eigen stadion gemaakt. Wij
wensen iedereen een fijne vakantie!

Groep 4-5 A
Dinsdag was de laatste dag van juffrouw Ilse. We hebben eerst gevierd dat ze geslaagd is voor haar
opleiding en nu écht juf is! We hadden een “juffrouw Ilse-quiz”, een lekker traktatie en samen buiten
gespeeld. Aan het einde van de dag hebben we afscheid genomen en hebben de kinderen allemaal een
mooi zelfgemaakt gelukspoppetje ontvangen.

Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor het leuke cadeau, zo zal ik jullie zeker niet vergeten! Het
was een super jaar! – Juffrouw Ilse

Groep 4-5 B
Groep 4-5 b hebben keihard gewerkt dit jaar en dat is te zien in hun
mooie rapport. Wil je de leerkracht nog over het rapport spreken
maak dan even een afspraak. We vonden het ook supergezellig in
onze klas. We gaan eerst genieten van het zwemmen bij juffrouw
Ans en dan bijna vakantie. Op naar groep 5-6.

Groep 6
Dit is het laatste zoemertje van dit schooljaar van groep 6. De kinderen krijgen
vrijdag hun rapport mee naar huis waar ze goed hun best voor hebben gedaan.
Volgende week ronden we een aantal vakken af en zullen er werkboeken en
schriften uitgedeeld worden. Ook de klas zal met de kinderen worden gepoetst
d.w.z. eigen la en postvakje. Fijn dat er afgelopen dinsdagavond 5 ouders als
een wervelwind door de klas hebben gepoetst waardoor er al veel is gebeurd.
Bedankt! Ook alle ouders die afgelopen schooljaar op een of andere manier
iets hebben gedaan voor onze klas willen wij vanaf deze plek nogmaals
bedanken. We gaan er een fijne afsluiting van maken en wensen vanaf deze plek iedereen alvast een
goede vakantie.

Groep 7
Vandaag worden de laatste loodjes "gelegd" in groep 7. De laatste
toetsen voor het rapport zitten erna vandaag op. De druk kan van de
ketel en met de groep zingen we het samen gezellig uit tot het begin
van de vakantie. Gisteren hebben we met groep 7 meegedaan aan het
"dodehoek-project". Op de gemeentewerf te Lieshout kregen de
kinderen een theoretische uitleg
over de dode hoek bij grote
voertuigen. Na de uitleg mochten
de kinderen in groepjes naar een vrachtauto toe om het zelf allemaal
te ervaren. Een goede en leerzame ervaring voor de kinderen.
Afgelopen maandag hebben we ons project “Pretparkstad”
afgerond. ’s Morgens werden de laatste onderdelen in de stad
geplaatst. Na de musical van groep 8, die de kinderen als zeer goed
en grappig hebben ervaren, stonden er al veel ouders rondom de stad. Samen met de kinderen genoten
van het vele en creatieve werk hetgeen ze in dit project hebben gestoken. Jammer dat we het meteen
na de bezichtiging hebben mogen afbreken. De rust is wedergekeerd in de hal en alle spullen zijn weer
opgeruimd. Samen met de kinderen hebben we het werken aan de stad als zeer leuk ervaren. Namens
de groep 7 wensen we iedereen een fijne en welverdiende vakantie toe.

Groep 8
Het schooljaar voor de “Amazing 8” is bijna ten einde. De musical was een doorslaand succes, de dj
draaide inderdaad door. Na een gezellige afscheidsavond is nu de afscheidstournee aan de gang. Op
naar het kamp. Maandag, dinsdag en woensdag zijn we in Someren om daar onze schooltijd gezamenlijk
en gezellig af te sluiten. Rond 8.45 uur vertrekken we maandagochtend met de fiets en woensdagmiddag
rond half 3/ 3 uur zijn we weer terug in Mariahout. Donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vakantie
heeft groep 8 al vrij, wat een luxe!

Nieuws van brede school partner peuterspeelzaal Bernadette

Verruimde mogelijkheden op peuterspeelzaal Bernadette.
Tot voor kort konden peuters maar 2 ochtenden per week terecht op de peuterspeelzaal. Nu kunt je je kinderen
ook inschrijven voor een derde of vierde ochtend. Bovendien is het mogelijk om iedere dag een uur extra af te
nemen. De peuterspeelzaaltijd loopt dan gelijk met de schooltijd.
En dat is nog niet alles! Na de vakantie kunnen kinderen al vanaf 2 jaar deelnemen aan de activiteiten op de
peuterspeelzaal. Dit kan dan voor 2, 3 of vier ochtenden per week en verlenging dagelijks met een uur is ook
mogelijk.
Als u in aanmerking komt voor de toeslag kinderopvang dan geldt deze toeslag ook voor de uitgebreide
mogelijkheden.

De gemeentelijke subsidie geldt alleen voor 2 ochtenden per week voor kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden. De
hierboven beschreven verruimde mogelijkheden vallen niet onder de gemeentelijke subsidie. Ouders betalen
het normale tarief voor deze extra ochtenden/uren. Zie hiervoor onze website:
https://www.spring-kinderopvang.nl/peuterspeelzaal/mariahout/peuterspeelzaal-bernadette/
Als u een kijkje wilt nemen in de peuterspeelzaal dan bent u van harte welkom. Op maandag-, dinsdagdonderdag- en vrijdag ochtend zijn wij geopend van 8.30 tot 12.00 uur.
Voor inschrijving en nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Klantteam 3
E-mail: klantteam3@spring-kinderopvang.nl
T: 088 2088 303

Nieuws van buiten

Het programma van de kindervakantieweek wordt niet meer via boekjes verspreid. Vanaf dit
jaar wordt het programma op de site van de kindervakantieweek vermeld. Kijk tijdig op
www.kvw-mariahout.nl .

Nieuws van buiten
Op school bieden wij kosteloos ruimte om Typetuin een cursus op school te laten geven. Zo krijgt u
korting op de cursus en nu is er nog een vroeg boek korting te krijgen. Zie de bijlage voor meer
informatie!

Nieuws van buiten
In de zomervakantie zijn er leuke activiteiten in het openluchttheater. Zie de bijlage voor meer
informatie!

Nieuws van buiten

