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7 oktober
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Ouderavond inloop 19.15 start 19.30, komt u ook?

9 oktober
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Afsluiting Kinderboekenweek
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Fietsencontrole
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Herfstvakantie

21 oktober

OR vergadering

30 oktober

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vanochtend hebben we een hele leuke opening van de
Kinderboekenweek gehad samen met de Peuterspeelzaal
en Ukkepuk. Er kwam een wereldreiziger langs van 90
jaar (die verdraaid veel op juf Andrea leek ☺). Na een
mooi verhaal, een quiz en zingen kreeg elke groep
boeken voor in de klas. Tot de vakantie is het
Kinderboekenweek, zie ook het stukje hieronder.
Dit jaar merkten we al vroeger dan normaal in het
schooljaar dat de herfst er weer aan komt. Niet zozeer in het weer want we hebben mooie periodes
gehad. Maar wel aan het aantal ziekmeldingen van kinderen wat omhoog gaat, beterschap voor allen...
En dan is het een kwestie van tijd voordat de ziektekiemen het team gaat bereiken! (Wat inmiddels
ook gebeurd is)
Bij het zoeken van vervanging blijkt dat er weinig tot geen vervangers te vinden zijn en dat is wel
zorgelijk. We doen onze uiterste best om als de griepgolf komt alle groepen bezet te houden. Zie de
oproep hieronder want wellicht kunt u ons hierbij helpen!
Ik wens u, mede namens het team, een fijne week toe!

Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Leraren tekort
Zoals u in de media wellicht heeft gehoord is er sprake van een groot lerarentekort wat de komende jaren alleen
maar toeneemt. We merken dit tekort ook als we vervangers moeten zoeken. Dit wordt steeds moeilijker.
Binnen ons bestuur is een grote vervangerspool maar vaak is die al volledig ingezet als er een ziekmelding komt.
We hebben een (klein) lijstje met mensen die we bij nood mogen bellen om te vragen of ze beschikbaar zijn om
een dag de groep les te geven. Vaak is dat in de ochtend vroeg als de ziekmelding binnenkomt en
hebben mensen die dag al afspraken staan. Mocht u, of mensen die u kent, in het bezit zijn van een
lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en wilt u of degenen die u kent bij nood ons uit de brand willen helpen?
Dan hoor ik graag van u zodat we meer kans hebben als straks de echte griepgolf komt om elke dag iemand voor
de groep te hebben staan. U kunt mij op school even aanschieten, bellen of
mailen: arjan.breijer@eenbes.nl Alvast bedankt voor het meedenken!

Ouderavond 9 oktober om 19.30 uur (inloop om 19.15)
Op de ouderavond willen we u graag inlichten en in gesprek gaan hoe we nu op school kinderen leren prettig
met elkaar om te gaan. We gebruiken daar de manier Prettig omgaan met elkaar/ sociaal sterke groep. Als u als
ouder daarvan op de hoogte bent kunt u thuis daar ook beter op aansluiten waardoor het effect nog groter
wordt ☺ We hebben al een hoop aanmeldstrookjes ontvangen, als u die nog niet heeft ingeleverd en wel komt
kunt u dat dan nog doorgeven aan de groepsleerkracht? We vinden het fijn als u komt en kunnen dan voor
voldoende stoelen en koffie en thee zorgen.

Juf Martine
Juf Martine is gaan langzaam haar werkzaamheden hervatten en zal steeds meer in school aanwezig zijn. Nog
niet in de klas maar eerst met andere taken en individuele of groepjes leerlingen. We zijn blij dat ze er weer is.

Juf Manon
Na veel nadenken heeft juf Manon besloten dat ze geen juf meer wil zijn maar een ander beroep wil kiezen. Dat
is een moeilijke beslissing geweest voor haar. Juf Manon wil benadrukken dat dit niet door de kinderen, ouders
of onze school komt. Dat geeft haar juist wel plezier maar niet hetgeen wat ze zoekt. We respecteren haar
besluit en vinden dat heel jammer. Zeker omdat juf Manon het heel goed doet in de groep!
In gezamenlijk overleg is besloten dat juf Manon 11 oktober haar laatste werkdag heeft en dan de kinderen
gedag zegt. Na de herfstvakantie komt meester Huub op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en juf Zita op
woensdagochtend. Beiden zullen zich op een later moment in het Zoemertje nog voorstellen.

Kinderboekenweek 2019
We hadden een gezellige opening van de Kinderboekenweek met als het thema: Reis mee!
Onze reiziger werd gebracht met het favoriete vervoersmiddel van
Mariahout, de tractor. Een spannende quiz bracht de kinderen op de
hoogte, over de vervoersmiddelen uit verschillende landen. Nadat elke
groep weer in het bezit was van 2 nieuwe leesboeken, kon de
Kinderboekenweek beginnen. Dit jaar hebben we ook voor een
afsluiting gekozen en het programma vindt u hieronder:
Vrijdag 11 oktober Afsluiting van de Kinderboekenweek
s ’Morgens komen de onderbouw (groep ½ a, gr ½ b, gr ¾ en gr 4/5 )
met fiets of step naar school.
Fietsen en steppen worden verzameld op het voetbalveldje van de
onderbouw.
Dus let op!!!!! Geen voetbal in de pauze en afblijven van de fietsen en steppen.
11.00 uur tot 11.45 uur met z’n allen gezellig de fiets of step op school versieren.
s ’Middags komt de bovenbouw (gr 6/7 a, gr 6/7 b en gr 8) met de fiets naar school i.v.m. de
fietsencontrole. Let op: groep 5 doet niet mee aan de fietsencontrole.
De fietsen worden verzameld op de speelplaats van de onderbouw. Je mag dus voor 1 keer met je
fiets naar de onderbouw speelplaats. De kinderen van de bovenbouw mogen de fiets ’s middags op school
versieren.

Nieuwe Kinderraad!
Er is een nieuwe kinderraad. En dit zijn ze:
Uit groep 4/5- Thijs Yuna.
Uit groep 6/7A - Ties Fenne.
Uit groep 6/7B - Anco Lise.
Uit groep 8 – Ruben Dana.
Waarom willen wij in de kinderraad?
1 Proberen wensen te vervullen voor de school.
2 ideeën proberen om te bespreken.
3 dat jullie vragen kunnen stellen dat wij er iets mee
kunnen.
Wat doet de kinderraad?
De kinderraad komt samen en bespreekt ideeën voor school. Ze komen samen met de directeur om te kijken of
ze iets met de ideeën kunnen. We proberen het schooljaar beter en makkelijker te maken.
Groetjes,
De kinderraad
PS De Kinderraad wil na elke bijeenkomst naast de kinderen ook de ouders via het Zoemertje te informeren. Ze
schrijven hiervoor zelf de tekst!

Mad Science voorstelling
Wegens ziekte bij de Mad Science medewerkers is
vandaag de voorstelling geweest i.p.v. vorige week!

Staking 6 november
Woensdag 6 november is er een landelijke staking uitgeroepen door de vakbonden. We vinden het
belangrijk dat er voldoende leerkrachten beschikbaar zijn om de kinderen les te geven tegen een
acceptabele werkdruk. Die dag hebben wij studiedag en zijn alle kinderen al vrij. Voor u is er dus geen
verschil die dag ☺ We bespreken op school nog of en in welke vorm we met de staking meedoen en of
we een nieuwe studiedag inplannen.

Het dak wordt vervangen
Ons dak is oud en vaak lek. Daarom wordt dit volgende week en de week erna in de vakantie vervangen.
De dakdekkers komen a.s. maandag. Er zijn met de dakdekkers afspraken gemaakt voor de veiligheid
van de kinderen en om zo min mogelijk last te hebben met o.a. brengen en halen van de kinderen. In de
groep worden afspraken gemaakt dat de kinderen uit de buurt van de (afgezette) materialen blijven.
Hopelijk is het twee weken droog en kan het in de vakantie worden afgerond!

Verkeersbrigadiers voor donderdag gezocht!
We zijn nog steeds op zoek naar ouders, opa’s / oma’s, kennissen of buren die op donderdag willen
helpen met het oversteken bij de zebra. Er is slechts één ouder om te helpen in de middagpauze en ook
die wordt weleens ziek…. Wie kan helpen op de donderdag zodat dit meer continuïteit heeft? Dan
kunnen alle kinderen veilig blijven oversteken, ook bij ziekte ☺

Fietsencontrole
Elk Op 11 oktober vindt op school de fietsencontrole plaats. De kinderen van de

groepen 6/7 a, 6/7 b en 8 worden op deze dag geacht om met de fiets naar school
te komen. De controle vindt s ‘middags plaats. Na de middagpauze mogen de
kinderen van bovengenoemde groepen de fietsen op de kleine speelplaats
parkeren.
Fietsen is leuk en gezond maar het moet ook veilig zijn.
Tip: Check je fietsverlichting en je remmen al voor 11 oktober.

Nieuws van buiten
Gratis Inloopspreekuur!
Logopedie Laarbeek houdt ook dit jaar op verschillende
data een gratis inloopspreekuur op Basisschool
Bernadette. Het inloopspreekuur is bedoeld voor
iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak,
taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen.
Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of
uw kind voldoende verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen?
Kom dan gerust langs voor advies.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data:
Maandag 7 oktober 2019 van 08.15u tot 08.45u
Donderdag 28 november 2019 van 08.15u tot 08.45u
(Ik sta in de hal van de Basisschool.)

Logopedie Laarbeek
Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl

Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het
inloopspreekuur? Neem dan vrijblijvend contact op.

Nieuws van buiten
Sporten in de herfstvakantie met Laarbeek
Actief?
Laarbeek Actief heeft weer in de herfstvakantie (14 t/m
18 oktober) verschillende sportactiviteiten opgezet voor
de basisschool jeugd van groep 1 t/m 8.
Wat we o.a. op het
programma hebben
staan is Bootcampen,
midgetgolf, vloer is lava, free-runnen, bubbelvoetbal en nog veel
meer… wil jij ook mee doen?
Aanmelden kan via de website van laarbeek actief van 20 september
t/m 4 oktober 18.00 uur. www.laarbeekactief.nl/vakantie
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Volg dan onze Facebook-pagina/ instagram: Laarbeek Actief!

Nieuws van buiten

Na de geslaagde opening op 8 september tijdens het in gebruik nemen van het Oranjeplein, is de beweegtuin in
Mariahout klaar voor gebruik. Lekker een uurtje bewegen in de buitenlucht onder professionele begeleiding, dat
is toch ideaal. Dit hopen we vanaf het begin af aan met zoveel mogelijk deelnemers te gaan doen. De deelname
is gratis, en na afloop zal er tijd zijn voor een kopje koffie (tegen een kleine vergoeding). De beweegtuin start in
eerste instantie op de woensdagmiddag van 13.15-14.15u. We hopen dat we mede door dit bericht vanaf 9
oktober kunnen starten met een grote groep enthousiaste bewegers.
Wat: Start beweegtuin in Mariahout op het Oranjeplein
Wie: alle Ouderen, kinderen, kleinkinderen die mee willen doen
Wanneer: vanaf woensdag 9 oktober iedere woensdag middag om 13.15-14.15u
Kosten: geen kosten, enkel een kleine vergoeding voor de koffie na afloop

