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Agenda
Maandag

26 februari Jaarvergadering Ouderraad (graag aanmelden)

Vrijdag

2 maart

Rapport groep 1 t/m mee naar huis

Dinsdag

6 maart

Rapport gesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag

6 maart

Kinderraadvergadering

Donderdag

8 maart

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

Algemeen

Start op school meester Arjan
Ik wil alle kinderen, ouders, relaties en team bedanken voor het warme
ontvangst op school. Ik heb met vele mensen kennis mogen maken en
verschillende ouders weten me al te vinden met vragen. Heel fijn!
Mocht u vragen hebben of wilt u gewoon een keer kennis maken, u bent
van harte welkom. Ik sta regelmatig bij de deur of op het plein waar u me
kunt aanspreken. U kunt mij natuurlijk ook opzoeken in mijn kamer of via
de mail of telefonisch contact leggen. Graag tot ziens!
Arjan Breijer

Rapporten en oudergesprek
Op vrijdag 2 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Daarna volgen op dinsdag 6 maart en
op donderdag 8 maart de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7. De ouders van groep 8 hebben onlangs
adviesgesprekken gehad, daar is geen rapportgesprek nu. Op beide dagen worden de gesprekken na
schooltijd en ’s avonds gevoerd. Kunt u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 15:00 het
aanmeldbriefje geven aan onze conciërge Tiny?
U kunt het briefje ook kopiëren en plakken in een mail naar directiebernadette@eenbes.nl Let u er dan
wel op dat alle gegevens zijn ingevuld. Als we van u geen briefje of mail krijgen gaan we ervan uit dat u
geen voorkeur heeft. Achter in dit Zoemertje zit de aanmeldbrief.

Afscheid meneer Leo
Dank je wel!
Een heel hartelijk en gemeend Dank-jewel spreek ik uit aan alle kinderen,
collega’s en ouders die mijn afscheid op
zo’n fantastische wijze mogelijk gemaakt
hebben.
’s Morgens hebben de kinderen van
groep 8 mij thuis opgehaald op de fiets,
de voorbijgangers konden niet missen
wat er gebeurde. Bij aankomst op school
stond een haag van kinderen met
boeken, schriften en atlassen in de hand
te zwaaien om Ynia en mij te
verwelkomen. De samenzang in de aula was ontroerend. Alle kinderen heb ik mogen huldigen omdat
zij in mijn ogen de kampioenen zijn, degenen waarom het in ons onderwijs om draait.
Met meer dan 200 muziekinstrumenten maakten de kinderen een formidabel orkest. Het ingevoerde
muziekproject maakt wel degelijk enthousiasme los onder kinderen en leerkrachten, fantastisch.
Alle kinderen bedachten mij op een eigen manier met mooie verhaaltjes, tekeningen en lieve woorden.
Onze woonkamer puilt uit met prachtige bloemen, werkstukjes en cadeaus.
Tijdens de receptie heb ik veel mooie woorden ontvangen, veel collega’s, dorpsgenoten en ouders
ontmoet. Beste allemaal, wij hebben genoten. Ik wens op deze plaats ook mijn opvolger Arjan Breijer
heel veel succes met zijn werk op deze prachtige Bernadetteschool. Tot ziens, Leo Donkers.

Basketbal toernooi
Op 4 februari was er een basketbal toernooi. De groepen 5 en 6 hebben het bijzonder goed gedaan
want er stonden 3 groepen van de Bernadette school in de halve finales. De groepen hebben veel
plezier gehad en Lina heeft een beker gewonnen als beste vrije worp gooister van de groepen 5 en 6
over alle scholen.

Carnaval
We kijken terug op een heel geslaagd carnaval op
school met het motto “Laat de muziek maar
knallen, wij gaan carnavallen!”.
Het feest barstte in de ochtend al los met prins
Freddy en prinses Natascha en hun gevolg. Na
een mooie en leuke optocht hebben we in de aula
verder feest gevierd. In de middag was er voor de
bovenbouw een lekkere Brabantse koffietafel.
Alle kinderen, ouders, team en prins Freddy en
gevolg bedankt voor alle inspanningen om dit
mogelijk te maken!

Brede school activiteit carnaval
Op 6 februari hebben de peuters van Ukkepuk en peuterspeelzaal Bernadette zich verkleed voor een
modeshow in de kleine gymzaal. Hierbij waren de kinderen van groep 1,2 en 3 als publiek aanwezig.
Voor sommige kinderen was het toch wel spannend, maar gelukkig durfde er een zus of broer uit het
publiek mee te lopen. We hebben afgesloten met de Pinguïndans, het Vliegerlied en Chichiwa.
De kinderen hadden veel plezier en de activiteit is zeker voor herhaling vatbaar.

CREA
Voor de CREA-dag van 14 maart zoeken we nog (groot-)ouders om mee te helpen.
Kunt u meteen doorgeven of u bij de kleuters, onderbouw (t/m gr. 5) of bovenbouw wilt helpen.
Graag uw aanmelding sturen naar marjon.neilen@eenbes.nl

Verkeersveiligheid, een ervaringsverhaal
Van verkeersbrigadier Maartje van Velthooven hebben wij onderstaande oproep
gekregen. We willen allemaal dat onze kinderen veilig kunnen oversteken. Ik doe
dringend beroep op u en alle opa’s en oma’s om het goede voorbeeld te
geven!

een

Als brigadierende moeder zie ik elke week de kinderen keurig netjes
lopend, tussen de paaltjes door bij de brigadiers oversteken! Helaas zie
ik ook regelmatig ouders en grootouders die geen gebruik maken van de brigadiers en die snel even op
een andere plek oversteken omdat ze nog iets tegen hun kind of kleinkind willen zeggen, de fiets van
hun kind of kleinkind willen ophalen e.d. Als brigadier ervaar ik dit als heel vervelend, omdat het gezag
van de brigadiers daarmee ondermijnd wordt en het kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het
vriendelijke doch dringende verzoek aan ouders e n grootouders dus om, net als de kinderen, gewoon
netjes bij de brigadiers over te steken!!

Ouderraad jaarvergadering met thema online veiligheid, graag aanmelden!
Vanuit de Ouderraad;
Hallo ouders,
Maandag 27 februari organiseren wij onze jaarvergadering. Voorafgaand hebben wij een presentatie
over online veiligheid gegeven door Yvonne vd Zanden van Bureau Halt.
De bijeenkomst start om 20.15 en is als volgt opgebouwd;
* Introductie Halt
* Theoretisch gedeelte over puberbrein en wifigeneratie
* Toelichting op de onlinewereld
* Strafbare feiten op internet
* Opvoedingsvaardigheden Pattinson
* Stellingen
* hoe ga je het gesprek aan over internet?
* Tips en handige links
Aansluitend zal onze jaarvergadering plaatsvinden.
Wij willen u vragen uzelf aan te melden voor deze avond via directiebernadette@eenbes.nl
Aanmelden kan t/m vrijdag 23 februari.
Graag tot dan,
Leden van de ouderraad

Groep 1-2
Carnaval zit er weer op. We hadden een mooie optocht om naar te kijken en we waren zelf verkleed als
Herriemonie. Verder hebben we een fijn afscheid gehad van meester
Leo en meester Arjan is zelfs al even bij ons in de klas komen werken.
We gaan nu weer verder met het thema van de winkel. Er is een nieuwe
letter op de lettertafel. De m van mand. In de supermarkt staat de
weegschaal, zodat we ook ons fruit en groenten kunnen wegen. Bij de
werkjes sorteren we eten wat we bij de slager, de groenteboer of de
bakker kunnen kopen. We verwelkomen Tess bij ons in de klas en
wensen haar een hele fijne tijd op onze school toe.

Groep 2-3
Het was een leuk letterfeest in groep 2/3. De nieuwe directeur Arjan heeft de diploma's aan de kinderen
mogen overhandigen. Na een letterspeurtocht was het tijd voor champagne en gingen we met
het confettikanon helemaal uit ons dak. Het nieuwe thema wat gaat over het "heelal" is met
enthousiasme gestart. We maken een raket en verschillende kinderen hebben thuis ook spullen over de
ruimte die ze misschien wel mee naar school mogen nemen. In groep 2 staat de letter W van
winter centraal. Vanaf deze week gaan Borre en Pompom met de kinderen mee naar huis. Op vrijdag
gaan ze mee en we zien ze graag op maandag weer terug. Pompom vindt het fijn als zijn belevenissen
worden opgeschreven. Borre vindt het vooral fijn als er in zijn boekjes wordt gelezen en op
maandag kunnen de kinderen van groep 3 wel vertellen hoe het was om Borre in huis te hebben. Succes
met de knuffels!

Groep 4-5 A
Na vakantie zijn we weer fris en fruitig gestart! Dat was ook te
merken aan de lessen, deze week staat in het teken van opfrissen en
herhalen. Daarom hadden we wat extra tijd om zelfstandig te werken
en daarbij soms samen te werken. Ook zijn we gestart met een kort
projectje over de Olympische winterspelen, want dat is natuurlijk nu
ook aan de gang! Volgende week starten we met de nieuwe blokken
en thema’s van taal. (Lekker (4) & Noodweer (5)).

Groep 4-5 B
Voor de vakantie hebben we goed afscheid kunnen nemen van meester Leo. In de klas hebben we een
muziekstuk laten horen met zang, blokfluit en BoomWhackers. Ook hebben we als vrolijke nootjes
meegedaan met de optocht. Fijn dat er zoveel ouders stonden te kijken. Na de vakantie zijn we gestart
met de nieuwe thema’s van taal. Voor groep 4 is het thema “Lekker”.
Woorden als het recept, het beslag en het snufje komen aan bod. Voor
groep 5 is het thema “Noodweer”. Woorden als de stortbui, de hittegolf en
verschroeien komen aan bod. Met juffrouw Judith zijn we bezig om noten
te leren lezen. We weten nu wat een g-sleutel is en welke noten waar op de
notenbalk staan. Ook staan we stil bij hoe lang elke noot of rust duurt. Veel
nieuwe dingen om te oefenen.

Groep 6
We zijn na de carnavalsvakantie weer fijn gestart met werken. Deze week zijn we
begonnen met het nieuwe thema van taal: “Spijsvertering”. Gisteren zijn we weer
druk bezig geweest met de blazersklas. We hebben flink geoefend en elkaar laten
horen wat we al kunnen. Op donderdag 1 maart verzorgt meneer Jaccy de gymles
waar hij aandacht gaat besteden aan hockey. Op vrijdag 2 maart krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis.

Groep 7
Na de carnavalsvakantie zijn we zoals al bekend anders gestart dan we gedacht hadden. We hopen dat
juf Wieteke snel opknapt en kan starten in groep 7. In de tussentijd zoeken we
naar een passende oplossing. Vandaag neemt Floor deel aan de Laarbeekse
voorleeswedstrijd. De uitslag hiervan was bij dit schrijven nog niet bekend. We zijn
benieuwd! Vrijdag 2 maart gaat het 2e rapport mee naar huis. Tijdens de
rapportgesprekken van 6 en 8 maart informeren wij bij u als ouder naar uw
gedachte omtrent het advies voor het voortgezet onderwijs. Aan welk niveau
denkt u voor uw kind. Zo bespreken we of u een goed beeld hierover heeft. Wijzelf geven nog geen
advies, dit komt in groep 8 aan de orde.

Groep 8
Groep 8 heeft de carnaval achter zich gelaten. Ze zijn een mooie herinnering rijker. Na alle drukte van
toetsen, adviezen en carnaval is het nu toewerken naar de aanmelding
op het voortgezet onderwijs en starten we met de musical. We gaan
ook, met het oog op de eindcito, ons hierop voorbereiden. Maar
bovenal werken we lekker rustig door aan alle taken als rekenen,
Naut, taal, spelling enzovoorts en we kijken wekelijks naar een
aflevering van 13 in de oorlog. Goed om te vermelden: binnenkort
ontvangt de groep een aantal keren EHBO-les. Daarover later meer.

Nieuws van buiten

Typecursus, inschrijven is nog (kort) mogelijk
Wij ontvingen dit bericht van Typetuin; op woensdag 7 maart 2018 om 12:15uur gaat bij
voldoende aanmeldingen de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog
minimaal 5 deelnemers nodig. De kortingsperiode is verlengd tot 25 februari. Schrijf in via
www.typetuin.nl/aanmelden met promotiecode V18P004653 en ontvang 25euro korting op het
cursusgeld. Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt u bellen tussen 9 en 17uur naar 0135220579 of mail naar info@typetuin.nl Uiterlijk een week voor de start van de cursus laten wij
je weten of we voldoende aanmeldingen hebben. Mocht je naar aanleiding van dit mailtje nog
vragen hebben dan horen wij dat graag!
Vernieuwde typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel op woensdag 7 maart
2018 om 12:15 uur. Schrijf in voor 1 januari 2018 en ontvang een
aantrekkelijke korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
De voordelen van jong en goed leren typen
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een
mooi, leesbaar handschrift. Maar met tien vingers typen gaat niet vanzelf; in
een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind bovendien op zijn/haar eigen
niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor
elk kind anders.
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen, werken uiteindelijk sneller
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Daarnaast is er minder kans
op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.
Wanneer en waar?
Startdatum: woensdag 7 maart 2018

Nieuws van buiten

Spring tussenschoolse kinderopvang ook op vrijdag
In het vorige Zoemertje had Spring een bericht over de tussenschoolse opvang geplaatst. Daarin stond dat de
tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag is. Maar dat is natuurlijk ook op vrijdag voor de
bovenbouw!

Aanmeldbriefje rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Op vrijdag 2 maart krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Op dinsdag 6 maart en donderdag 8 maart kunt u het rapport van uw kind bespreken met de leerkracht(en) van
groep 1 t/m 7. De ouders van de kinderen uit groep 8 hebben onlangs al een gesprek gehad.
•

Het rapportgesprek duurt 10 minuten.

Vul onderstaande strook in en geef die aan uw kind mee naar school. Heeft u geen uitgesproken voorkeur, geef
dat dan ook aan, dan kunnen wij een passende planning maken. U kunt dit briefje ook kopieren en volledig
ingevuld per mail sturen naar directiebernadette@eenbes.nl Als we geen reactie ontvangen gaan we er van uit
dat u geen voorkeur heeft.
Graag inleveren uiterlijk a.s. vrijdag 23 februari bij onze conciërge Tiny.
Team Bernadetteschool.
Rapport bespreking:
0 Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde dag of tijd.
Ik heb voorkeur voor:
0 dinsdag 6 maart tussen 15.30 uur en 17.30 uur
0 dinsdag 6 maart na 18.15 uur
0 donderdag 8 maart tussen 15.30 uur en 17.30 uur
0 donderdag 8 maart na 18.15 uur
Naam ouder of verzorger .............................................................
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....
Mijn kind ……………………………………… zit in groep.....

bij juf/meester…………………………
bij juf/meester………………………….
bij juf/meester………………………….
bij juf/meester………………………….

