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11 september - nummer 2

Agenda
16 september

Kinderraad

25 september

Studiedag, alle kinderen vrij.

27 september

Mad Science voorstelling

30 september

Opening Kinderboekenweek

30 september

MR vergadering

2 oktober

Zoemertje

9 oktober

Ouderavond, komt u ook? (zie hieronder voor meer info)

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De kennismakingsgesprekken van vorige week en deze week zitten er weer op. Ik wil alle ouders (en de
kinderen van groep 6 t/m 8) bedanken voor hun komst en inbreng. Als school alleen kunnen we niet
het maximale uit de kinderen halen. Daarvoor hebben we u als ouder nodig!
U kent uw kind immers het beste en zo kunnen we met uw kennis van uw kind samen met onze
ervaring en onderwijs expertise kijken wat een beste aanpak is.
Bij het merendeel van de kinderen is vaak niet iets “nodig”, maar ook dan is het goed om even contact
gehad te hebben. Bedankt voor uw komst en als het nodig is neem gerust met de groepsleerkracht
contact op!
We zijn vorig schooljaar begonnen met flink te investeren (in tijd en geld) in de sociale omgang met
elkaar. Dit hebben we vormgegeven in het traject “Prettig omgaan met elkaar / Sociaal sterke groep”.
U heeft vorig jaar al informatie hierover gehad. We merken nu al positieve resultaten hiervan op
bijvoorbeeld het plein. We informeren u graag wat dit nou precies is en wat wij doen. Zo begrijpt u uw
kind beter als die een keer daarover vertelt en kunnen we het effect met uw hulp zo groot mogelijk
maken. In dit Zoemertje staat alvast de aankondiging van de ouderavond. We vertellen u graag wat we
doen!
PS mochten de kinderen thuis steeds whoeee, whoeee, whoeee zeggen, wij hebben vandaag een
geslaagde ontruimingsoefening gehouden 
Ik wens u een fijne dag en week 
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Ouderavond “Prettig omgaan met elkaar”, komt u ook?
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich goed en fijn kan ontwikkelen. Een veilige school voor uw kind is daar
een belangrijke voorwaarde voor. Daarom leren de juffen en meesters uw kinderen hoe ze op een prettige
manier met elkaar kunnen omgaan. Heel belangrijk bij het prettig omgaan met elkaar is hoe kinderen en
leerkrachten met ruzies van uw kinderen omgaan. Ruzie maken op zich is niet erg, maar kunnen we het na een
ruzie ook goedmaken? En wat kan je zelf doen om dat goed te laten verlopen? Daarom hebben wij hiervoor een
nieuwe aanpak ingevoerd. Wij noemen dat “Sociaal Sterke Groep / Prettig omgaan met elkaar”.
Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat er op onze school een veiliger omgangsklimaat is ontstaan. De
kinderen, juffen en meesters profiteren hiervan dagelijks bij het lesgeven en bij het toezicht op de speelplaats.
De juffen en meesters vinden dat de kinderen nu beter met elkaar spelen en samenwerken. Wij hebben u via
het Zoemertje al informatie over deze aanpak gegeven. Ook heeft u wellicht via uw kind al het een en ander van
deze werkwijze gehoord.
Het team vindt het belangrijk om “Sociaal Sterke Groep / Prettig omgaan met elkaar” op een informatieavond
aan u uit te leggen en met u te bespreken.
Deze informatieavond wordt gehouden op woensdag 9 oktober 2019 om 19.30 uur.
Wij hopen dat u op deze avond aanwezig kunt zijn om mede een bijdrage te kunnen leveren aan een nog
prettiger omgangsklimaat op onze school. Hoe meer ouders weet hebben van deze aanpak, hoe groter het
effect op de gehele gemeenschap. Volgende week ontvangt u per mail en op papier de uitnodiging met een
aanmeldstrookje zodat we weten hoeveel stoelen en koffie / thee moeten klaarzetten.
We vinden het fijn als u komt, de koffie staat klaar!

Kwaliteitsonderzoek, we hebben uw hulp nodig!
Om de twee jaar nemen we een kwaliteitsonderzoek af bij
ouders, kinderen en medewerkers. In 2017 is die afgenomen en
we hebben als verbetering o.a. de kennismakingsgesprekken
ingevoerd. We willen ouders beter horen (dit traject is nog niet
afgerond en is tevens een doel voor dit schooljaar) en we zijn er
scherp op om snel en goed te informeren. O.a. via de informatie
in het Zoemertje. Na de herfstvakantie krijgt u per mail een
uitnodiging om weer deel te nemen aan het
Kwaliteitsonderzoek. Dat gaat door middel van een online
vragenlijst. We stellen het zeer op prijs als alle ouders dit weer
willen invullen. Met uw input kunnen we zien welke nieuwe doelen we moeten stellen of juist verder
verdiepen. Meer informatie komt in het volgende Zoemertje.

Doelen 2019-2020
Elk school jaar werken aan de verbetering van ons onderwijs. Deels door individuele scholing van
teamleden en deels middels schoolbrede ontwikkelingspunten.
Dit schooljaar geven we extra aandacht aan de volgende hoofddoelen;
•
Verder met de invoering van Sociaal sterke groep.
•
Schoolbreed verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden in het werken met
combinatiegroepen.
•
Het stroomlijnen en verbeteren van interne processen en communicatie.
Daarnaast hebben we nog veel meer doelen waaronder;
·
Verder uitvoeren van de actiepunten uit het Kwaliteitsonderzoek 2017.
·
Verder ontwikkelen van Cultuurbeleid (Cultuurloper) o.b.v. Kunstlokaal.
·
Inhoud geven aan het Koersplan Eenbes 2014-2019 en 2020-2024.
·
Samenwerken met partners Brede School versterken door gezamenlijke bespreking en activiteit.
·
Het maken van een nieuw schoolplan 2020-2024
·
En nog vele andere kleinere doelen

Controle van uw e-mailadres
U krijgt algemene informatie over school en specifieke informatie over
uw kind of de groep per mail. Het is daarom van belang dat wij uw goede
mailadres hebben. Als u dit Zoemertje via de mail heeft ontvangen dan
hebben wij uw juiste mailadres al. Mocht dat niet zo zijn wilt u dan uw
mailadres aan ons doorgeven? Alle administratie wijzigingen (mail,
telefoonnummer, adres wijziging ed) kunt u doorgeven aan juf Paula van
de administratie paula.prick@eenbes.nl . Wilt u de naam van uw
kind(eren) erbij zetten dat scheelt juf Paula veel zoekwerk.
Elke woensdag verwerkt zij de wijzigingen.

Vanuit de ouderraad: Gezocht nieuwe leden
We zouden het namelijk erg fijn vinden als er enkele ouders willen aansluiten bij de ouderraad!
De ouderraad vergadert zo’n 6 maandagen per jaar om de organisatie van
de activiteiten door te spreken en te evalueren. Je bent als OR-lid niet bij
elke activiteit als organiserend lid betrokken, daarvoor hebben we kleinere
werkgroepjes met enkele leerkrachten en enkele OR-leden. Wanneer je
een activiteit wel mee kunt organiseren, maar het lukt niet om die dag
daadwerkelijk aanwezig te zijn dan vinden we daar altijd wel een oplossing voor. Uiteraard mag je als
OR-lid wel bij elke activiteit helpen en/of aanwezig zijn. En zeg nou zelf wat is er leuker dan op school
betrokken zijn bij de activiteiten van uw kind!

Vanuit de ouderraad: de ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten ten behoeve van uw kind(eren) te financieren
buiten het normale schoolprogramma om. Zo wordt de schoolreis volledig vanuit de ouderbijdrage
betaald. Andere activiteiten waar de ouderraad een financiële bijdrage aan levert zijn onder andere de
sinterklaasviering, de kerstviering, de paasviering, de Koningsspelen, excursies, de crea-ochtenden,
attenties bij jubileum, attenties bij een afscheid en attenties bij langdurige ziekte. De ouderbijdrage
voor dit schooljaar is vastgesteld op €27,50 per kind.
Echter alleen met deze bijdrage zijn en blijven bovengenoemde activiteiten mogelijk.
Daarom adviseren we ouders en/of gezinnen die financiële ondersteuning nodig hebben aan te
kloppen bij Stichting Leergeld. We hopen het bedrag van de ouderbijdrage niet te hoeven verhogen in
de komende jaren. Daarom staat er bij de basisschool een kledingbak. De opbrengst van deze
kledingbak gaat deels naar de ouderraad om activiteiten van te kunnen bekostigen. Dus heeft u oude
kleding, werp deze dan in de kledingbak bij de basisschool. Naast een financiële bijdrage ondersteunen
we de leerkrachten met de organisatie van bovenstaande activiteiten. Maar ook dat kunnen we niet
zonder de hulp van u als ouders. Waarschijnlijk heeft u het al in de jaarkalender gezien, maar voor
verschillende activiteiten is er hulp van ouders nodig om de activiteit te kunnen bemensen. Denk aan
de crea-ochtenden en de Koningsspelen.

Even voorstellen
Een hele tijd geleden ben ik begonnen aan de
Pabo en na een tijdje studeren kreeg ik de
mogelijkheid om te gaan werken in de zorg. Ik
heb toen gewerkt met kinderen die extra
ondersteuning nodig hadden om zich goed te
kunnen voorbereiden op de maatschappij. Na 6
jaar begon het toch weer te kriebelen en heb ik
mijn studie, naast mijn baan, een vervolg
gegeven. Kinderen groeien op in een wereld waarin alles in een hoog tempo verandert, mediawijsheid
en 21st century skills zijn op school daarom belangrijk geworden. Ik zie mijzelf als een moderne
leerkracht die hier veel rekening mee houdt en het digibord voor meer gebruikt dan alleen als groot
televisiescherm. Dit is dan ook de rede waarom ik dit jaar, naast mijn werk in de klas, als I-coach aan de
slag ga op Kindcentrum de Rots en Brede school Bernadette.
U zult me dus vast eens zien rondlopen op school. Heeft u vragen, stel ze gerust.
Vriendelijke groet,
Sjef de Win

Even voorstellen
Helaas is meester Paul nog ziek, zijn herstel zal nog een tijdje duren helaas.
Gelukkig is vorige week meester Han bij ons op school gekomen om meester
Paul zijn werkzaamheden over te nemen terwijl hij ziek is. Meester Han stelt zich
hieronder voor.
Beste ouders,
Ik ben meester Han en ben nu met veel plezier sinds vorige week op school. Ik
ben er elke dag, op maandag en donderdag in de middag en de rest van de week
in de ochtend. Ik heb er heel vele zin in en wellicht zien we elkaar op school!
Meester Han

Mad Science voorstelling
Op 27 september is er weer een Mad Science show op
school. Daar mogen alle kinderen van school van
genieten. Na de voorstelling krijgen de kinderen van
groep 3 t/m 8 een kaartje mee naar huis of ze zich willen
opgegeven voor de Mad Science lessen (betaald en na
schooltijd). Dat is natuurlijk vrijblijvend, alleen de voorstelling is al leuk en leerzaam. Meer informatie hierover
staat bij nieuws van buiten hieronder.

Babynieuws
Goed nieuws, Mees Joost mag samen met zijn Pauline een kleintje verwachten!! De
kleine belhamel of belhamelin wordt rond 15 maart verwacht. Moeder en vader in
spé maakt het op dit moment goed. We feliciteren Joost en Pauline met dit mooie
nieuws.

Kennismakingsgesprekken
Fijn dat we alle ouders (bij groep 6 t/m 8 met de kinderen erbij) hebben
gesproken! We vinden een goede contact met u belangrijk. Als er in de
loop van het jaar dingen zijn die belangrijk zijn voor de groepsleerkracht
of u maakt u zorgen neem dan gelijk contact met ons op! Andersom doen
wij dat natuurlijk ook. Samen kunnen we zorgen voor de beste
ontwikkeling van uw kind 

Foto’s
Bij algemene activiteiten zoals opening schooljaar worden foto’s in de app bij de tegel
foto’s geplaatst en meestal niet in klasboek. In klasboek staan meer de foto’s van alleen
die groep. Kijkt u ook eens in de app bij de tegel Foto’s!

Nieuws van buiten
De kinderen gaan tijdens de cursus aan
de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen
liggen dicht bij de belevingswereld van
de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding. Het thema voor dit jaar is “Ruimte en Chemie”. Onze kinderen maken
tijdens deze lessen kennis met allerlei laboratoriumtechnieken en krijgen op deze manier een positieve
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Deze cursus bestaat uit zes lessen. Uw kind kan zich hiervoor inschrijven d.m.v. het formulier wat
uitgereikt is op school.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school van 15.30-16.30.
Data van de cursus:
Donderdag 24-10-2019
Donderdag 31-10-2019
Donderdag 7-11-2019
Donderdag 14-11-2019
Donderdag 21-11-2019
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Nieuws van buiten

