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Agenda
Donderdag 1 februari

Welkom meneer Arjan

Maandag

MR-vergadering

5 februari

Donderdag 8 februari

Afscheid meneer Leo

Vrijdag

Carnavalsviering met optocht

9 februari

Maandag 26 februari

Jaarvergadering Ouderraad

Algemeen

Kennismaking nieuwe directeur
Beste ouders,
Graag stel ik mij even voor; ik ben Arjan Breijer en woon sinds 2,5 jaar met veel plezier in Sint Tunnis
met mijn echtgenote Monique en zoon Jeroen.
22 jaar geleden heb ik ervoor gekozen om in het onderwijs te gaan
werken, iets waar ik geen dag spijt van heb gehad.
In die 22 jaar heb ik veel ervaring opgedaan. Niet alleen met lesgeven
van groep 1 tot 8, maar ook met aanvullende taken als intern
begeleider, remedial teacher, ICT-coördinator, BHV-er, diverse
medezeggenschapsorganen en nog vele andere taken met
beleidsmatige, financiële en leidinggevende onderdelen. Het
maatschappelijk betrokken bezig zijn spreekt mij erg aan en daarom zet
ik mij tevens als vrijwilliger voor enkele organisaties in de regio in. Het
samenwerken met ouders, teamleden en externe organisaties om bij dragen aan de toekomst van onze
kinderen geeft mij vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid veel plezier en voldoening. Thuis vind ik
het fijn om leuke dingen met het gezin te doen en te wandelen, zwemmen, hardlopen en fietsen als het
lekker weer is of om gewoon lekker in het zonnetje te lezen.
Ik ben voor en na de kerstvakantie op school geweest om kennis te maken met het team; een stukje
overdracht en inwerken.
Vanaf morgen, 1 februari, start ik op de Bernadetteschool en na zijn afscheid neem ik het stokje van Leo
Donkers over.
Ik kijk ernaar uit om de school en iedereen die daar bij hoort te leren kennen en mee samen te werken.
Graag tot ziens!
Arjan Breijer

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 zijn uitgenodigd voor de afscheidsreceptie die gehouden wordt in de aula van onze school,
aanvang 16.00 u. De kinderen hebben ’s morgens al afscheid genomen.

BREDE SCHOOL BREDE SCHOOL BREDE SCHOOL
De Bernadetteschool heeft samen met Ukkepuk en de peuterspeelzaal de start van de Nationale
Voorleesdagen gehad in de speelzaal. Vanuit de bibliotheek was er een presentatie van het boek 'de
slapende tijger'. Het verhaal werd verteld m.b.v. prenten en een tijger die zijn ogen open en dicht kon
doen. Er was ook een lied wat het verhaal nogmaals vertelde. Onder een doek lagen voorwerpen uit het
verhaal en de kinderen moesten raden welk voorwerp er weg was.

Juffrouw Mirjam
Juffrouw Mirjam gaat met zwangerschapsverlof en wordt na de carnavalsvakantie vervangen door
juffrouw Wieteke Vinke. Juffrouw Wieteke heeft veel ervaring in het werken in de bovenbouw en wij
denken in haar een goede vervangster voor juffrouw Mirjam te hebben gevonden. Wij wensen haar veel
succes en plezier in groep 7.

Madscience
De les van Madscience op donderdag 8 februari kan gewoon doorgaan. De les vindt plaats in het
overblijflokaal van de oudbouw.

Medezeggenschapsraad Maandag 5 februari is er weer een MR-vergadering. Deze keer staat op de
agenda het bespreken van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek. Wilt u een keer bij een
vergadering zijn, meld u dan aan bij martine.hoekstra@eenbes.nl.

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. De route van de optocht 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. Nadat de optocht is afgelopen sluiten we samen af in
de aula, waar u als ouders ook aanwezig mag zijn. Om 12:00 uur zijn de kinderen van 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!
____________________________________________________________________________________

Studiedag
Tijdens de studiedagen en teamvergaderingen hebben wij onder begeleiding van Inge van de Ven van
begeleidingsdienst ‘Vol van Leren’ ons verder geschoold in ‘Meer gepersonaliseerd leren’. Deze term
roept meteen vragen op en daarom hebben we deze vertaald naar de slogan die ook op onze website
staat: ‘met veel plezier naar school gaan en heel veel leren’. Wij zien en horen dat niet alle kinderen op
hun vaardigheden en beperkingen worden aangesproken. De leerkrachten doen hun best daarvoor maar
ook zij merken dat het niet altijd lukt. Daarvoor is het nodig om nog beter te kijken hoe het kind zich als
persoon ontwikkeld.
Nadruk hierbij ligt op de veranderende rol van de leerkracht. Centraal daarbij staat het verschuiven naar
eigenaarschap van leerlingen en de daarmee samenhangende coachende rol van leraren.
____________________________________________________________________________________

Olifantenpaadje
De leerkrachten en de kinderen lopen naar de sporthal over het tegelpad. Als de kinderen naar school
of naar huis gaan willen wij dat het tegelpad gebruikt wordt. Ook in de KinderRaad bespreken we
waarom we dat doen. De leden van de KinderRaad vertegenwoordigen de kinderen van hun klas en
helpen hun klasgenootjes om elkaar aan te spreken op bepaald gewenst of ongewenst gedrag. Wij
stimuleren de kinderen daarbij door het goede voorbeeld te geven. Wij waarderen het enorm als ook
de ouders daarin het goede voorbeeld geven en volgen. Hartelijk dank voor uw begrip.
____________________________________________________________________________________

Laarbeeks Basisschool Basketbal Toernooi
Zondag a.s. wacht het Laarbeeks Basisschool Basketbal Toernooi. Veel van onze leerlingen doen daar
aan mee. Samen met hun begeleiders en fans wensen we hen een heel sportief en fanatiek toernooi
toe.

Groep 1-2
Naast onze supermarkt en schoenenwinkel hebben we nu ook een verkleedhoek
met o.a. carnavalskleding. We hebben de letter l van laars op de lettertafel. In
de supermarkt hebben we de spullen leren sorteren. We zetten dezelfde dingen
bij elkaar en ook bekijken we wat er in de koeling moet. Bij de kassa kunnen we
scannen en betalen. We hebben hard gewerkt in de boekjes van Cito en zijn daar
nu klaar mee.

In de speelzaal hebben we de start gehad van de nationale voorleesdagen over het boekje van de
slapende tijger. We kregen elke dag extra voorgelezen. Groep 7 heeft ook twee dagen met kleine
groepjes ons voorgelezen en dat was erg gezellig.

Groep 2-3
De Cito-toetsen zijn bijna klaar. Maandag 29 januari nog de DMT en AVI. Dit kon pas als we alle letters
hadden gehad en dat is na thema 6. Natuurlijk hebben we ook e en letterfeest. Dit doen we de
maandagmiddag na de carnavalsvakantie. Het is nu te druk met
alle andere feesten. De ziekenhuishoek gaat ook zijn laatste
week in, volgende week gaan we carnavallen op de gang. Groep
2 heeft de letter F (feest) centraal staan. Er mogen dus weer
spulletjes voor de lettertafel meegebracht worden. Verder
hebben we vooral zin in het afscheidsfeest van meester Leo en
het carnavalsfeest op school. Iedereen een fijne vakantie en kom
vooral naar de optocht kijken.

Groep 4-5 A
Afgelopen week hebben de kinderen weer geoefend met
verschillende manieren van programmeren. Leuk om te zien
dat ze hier steeds beter in worden. De laatste weken voor de
vakantie staan in het teken van afronden van de thema’s van
taal en het blok van rekenen. En het natuurlijk het afscheid van
meester Leo en carnaval. Iets voor de optocht bedenken is voor
ons natuurlijk een fluitje van een cent!

Groep 4-5 B
We zijn bezig de laatste Cito’s af te ronden. Met name de zieke kinderen
hebben nog wat af te maken. Ook zijn we volop bezig met de voorbereidingen
van het afscheid van Meneer Leo en het carnaval. Tijdens de rekenlessen
heeft groep 4 kennisgemaakt met de tafeltjes. Met groep 5 zijn we die aan
het automatiseren. Daar zijn ook leuke apps voor zoals “Tafelkluis”. Leuk en
nuttig om eens uit te proberen.

Groep 6
Na twee weken hard werken zitten de Cito-toetsen er weer op.
We gaan nu gewoon verder met de methodes. Op maandag 5
februari hebben we toets van Meander thema 2. De kinderen
hebben de leerbladen al mee naar huis kunnen nemen.
Ondertussen zijn we bij Brandaan aan een nieuw thema
begonnen: “Industrie in Nederland tussen 1800 en 1900”. En
natuurlijk staat het carnaval alweer bijna voor de deur. Jullie
komen toch ook naar de optocht kijken? Wij hebben er zin in!

Groep 7
Vorige week maandag hebben we een bezoek
gebracht aan het Rijksmuseum. We hebben al
onze zintuigen gebruikt tijdens deze
kennismaking met het dagelijks leven uit de
Gouden Eeuw. We hebben specerijen uit
verre landen geproefd, het atelier van een
meester-schilder geroken en natuurlijk ook
even zelf getekend. Het was een leuk maar
zeker ook leerzaam uitstapje. Ondertussen
zijn we weer druk bezig met de
voorbereidingen voor Carnaval. We kijken uit
naar de optocht.

Groep 8
Groep 8 is geadviseerd, tenminste bijna. Vanavond krijgen de laatste
leerlingen hun advies te horen en dan is het wachten op het aanmelden
straks in maart. Na o.a. de playbackshow van afgelopen zondag alweer
een mijlpaal in het 8e leerjaar van de basisschool. Over die
playbackshow gesproken, groep 8 gaf een showtje weg. Hulde voor alle
betrokkenen, puik werk geleverd. De Cito's zijn ook afgerond. Op de
laatste inhaalmomentjes na heeft elke leerling zijn of haar best gedaan
om resultaten te behalen die op dit moment bij hem of haar past. Goed
gewerkt allemaal. Het bezoek aan het Rijksmuseum was de moeite
waard. De busreis duurde lang, het bezoek gaf een mooi beeld van alles
wat het Rijksmuseum te bieden heeft. We hebben lang niet de hele
collectie gezien, maar een mooi inkijkje in dit prachtige museum. Tip
voor de carnavalsvakantie zodra alle confetti is opgeruimd. Ook de
Amazing 8 zal Meester Leo met veel dankbaarheid uitzwaaien en vol
enthousiasme Meester Arjan verwelkomen. De wisseling van de wacht
is aanstaande. Verder de groeten uit de groep en sinds kort zeggen we
dan: JoeJoe!

Nieuws van buiten

Spring Kinderopvang | Al 40 jaar partner in opvoeding
www.spring-kinderopvang.nl
Bij Spring staat kwaliteit centraal. Of u nu kiest voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse,
tussenschoolse, vakantie- of gastouderopvang.

Tussenschoolse opvang
Tussen de middag je boterham eten én leuke activiteiten aangeboden krijgen? Dat is de
tussenschoolse opvang van Spring! Kinderen kunnen bij ons even lekker ontspannen en weer nieuwe
energie opdoen voor de schoolmiddag. Uiteraard zorgen onze medewerkers en vrijwilligers voor een
gevarieerd aanbod, zoals knutselen, voetballen, verstoppertje spelen of gewoon even lekker samen
kletsen.
De tussenschoolse opvang op brede school Bernadette is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag.
Financieel
Voor de tussenschoolse opvang gelden verschillende tarieven. Hoe eerder u uw kind(eren) aanmeld,
hoe voordeliger het tarief:
•
•
•

Lang van tevoren1: € 2,52 per keer
Minder lang van tevoren2: € 3,14 per keer
Kort van tevoren3: € 3,77 per keer

1

Bij aanmelden langer dan 7 dagen voor de tso-dag
Bij aanmelden vanaf 7 dagen voor de tso-dag tot 1 dag van tevoren
3 Bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag of op de dag zelf
2

Aanmelden en meer informatie
Via de website van Spring Kinderopvang (www.spring-kinderopvang.nl) kun je je kind inschrijven voor
de tussenschoolse opvang. Je ontvangt dan een persoonlijke link en inlogcode voor het portaal. Via dit
portaal kun je eenvoudig doorgeven wanneer jouw kind naar de tso komt of wijzigingen doorgeven.
Voor praktische vragen over onze tussenschoolse opvang kun je contact opnemen met de
coördinator: 06 - 11 87 14 48. Voor vragen over inschrijven of contracten, kun je terecht bij de afdeling
Financiën van Spring via tel. 088 2088 2017 of per e-mail: tso@spring-kinderopvang.nl.

