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Agenda
22 november

Rapport mee

28 nov en 3 dec

Rapportgesprekken

5 dec

Sinterklaasviering, iedereen 14.00 vrij

6 dec

Studiedag, alle kinderen vrij

11 dec

kerst-CREA

11 dec

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na de stakingsdag van 6 november (zie aparte stukje hieronder) zijn we weer vol aan de slag gegaan op school.
Niet alleen in de groep met lesgeven, maar ook in de voorbereiding voor de komende periode. Zaterdag (en
zondag in Mariahout) was de intocht van de Sint en daarna schakelen we gelijk om naar de kerst. Dat vraagt het
nodige voorbereidingswerk waar de werkgroepen van teamleden en ouders druk mee bezig zijn. Ondertussen
hebben we op school de groepsbesprekingen gehad (elke leerling op school wordt periodiek besproken als een
extra moment om te zien of en welke aanpassingen er nodig zijn). De rapporten zijn zo goed als klaar en kunnen
in rapportmappen gedaan worden om a.s. vrijdag mee te geven. En nog veel meer dingen die ondertussen
doorlopen waar we aan werken.
U leest het al, december en de voorbereiding daarvan is één van de piekmomenten op school. Qua werkdruk
voor het team, maar vooral ook voor iedereen qua sfeer en gezelligheid. December is de maand bij uitstek om
samen dingen te vieren en te beleven.
Ik nodig u dan ook graag uit om de aankomst van Sinterklaas op school met ons mee te beleven op 5
december (rond 8.30 uur) (zie ook het stukje hieronder).
Let op! De kinderen blijven 5 december op school over en alle kinderen zijn om 14.00 vrij!
We hebben nog vier hele weken school voor het kerstvakantie is om al dat moois te beleven.
Ik wens u hele fijne weken vol warmte, gezelligheid en geluk!
Met vriendelijke groet,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Juf Mirjam is bevallen
Eergister kregen we van juf Mirjam bericht dat ze is bevallen van een dochter, Anne. Zowel moeder als dochter
(en vader) maken het goed. We wensen juf Mirjam en haar gezinnetje een hele fijne tijd samen met elkaar toe!

Staking
Afgelopen woensdag hebben wij geen studiedag gehad maar hebben wij meegedaan aan de landelijke staking.
Samen met alle Laarbeekse scholen hebben we de brug “bezet”. Het verkeer ondervond hiervan geen hinder,
we wilden een publieksvriendelijke actie.
We vroegen aandacht voor het onderwijs om leraar zijn een aantrekkelijke beroepsgroep te houden / maken. Er
is een groot tekort in het onderwijs, zowel leerkrachten als directeuren zijn schaars. Het onderwijs heeft de
twijfelachtige eer om het hoogste burn-out percentage van Nederland te hebben.
Daarmee staat de kwaliteit van het onderwijs flink onder druk en dat willen we niet! We willen meer collega’s
beschikbaar in de arbeidsmarkt en minder werkdruk zodat we onze kinderen beter kunnen begeleiden.
Helaas is het geld dat de overheid bood eenmalig geld en niet structureel. Dat lost de problemen niet op (en is
een veel te laag bedrag daar voor).
Wordt vervolgd dus nog…..
Foto’s en informatie vindt u in de MooiLaarbeek
krant https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/36397/laarbeekse-leerkachten-voeren-actie-bij-debeekse-brug

Onderzoekje
Binnenkort komt een oud-leerling van ons een onderzoekje voor haar profielwerkstuk doen. Ze gaat met een
paar kinderen uit groep 3 t/m 8 een proeftest doen met verschillende kleuren ranja.
Als de kinderen thuis hierover vertellen dan weet u wat dit is ☺

Kwaliteitsonderzoek
Wat een geweldige opkomst hebben we gehad ☺
Alle kinderen uit groep 6 t/m 8, alle teamleden en 73% van alle
gezinnen heeft meegedaan. Harstikke bedankt voor uw deelname!
Het onderzoeksbureau gaat nu alle afnames verwerken en grafieken
en overzichten ed. maken.
Medio december/ januari wordt de uitslag verwacht. Deze
bespreken we eerst met het team, MR en Kinderraad. Daarna
maken we een plan van aanpak om lager gescoorde items te
verbeteren. Als school willen wij natuurlijk ook blijven leren en verbeteren! Medio maart/ april hopen we alle
ouders en tevens de kinderen uit groep 6 t/m 8 te informeren over de uitslag en het plan van aanpak dat we
gaan maken n.a.v. het verslag.
U hoort nog van ons!

Schoolfruit
De levering van gratis schoolfruit is gestart. De kinderen krijgen dit op woensdag,
donderdag en vrijdag gratis fruit. Deze dagen hoeven ze dus geen fruit mee te
nemen. Met dank aan de EU-subsidie en regeling waaraan we deelnemen!

5 december
Op donderdag 5 december wordt ook onze school verblijd met een bezoek van de
Sint. U bent van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. De kinderen van
de peuterspeelzaal en van Ukkepuk komen ook mee genieten. Na de opening zal de
Sint samen met zijn pieten elke groep bezoeken. I.v.m. de Sinterklaasviering hebben
we een doorlopend rooster. Alle kinderen blijven op school over en iedereen is om
14.00 uur vrij om het feest thuis te kunnen vieren ☺

Vloerbedekking
We hebben net een mooi nieuw dak en nu zijn we binnen aan de slag gegaan.
De plinten in de lokalen rond de aula zijn geverfd en er is nieuwe vloerbedekking gelegd.
Dat ziet er weer mooi fris uit, met een goede geluiddemping voor de
akoestiek in de lokalen. Alle ouders en kinderen die geholpen hebben met
in en uitruimen ontzettend bedankt!
Veel groepen met vloerbedekking hebben aan de kinderen gevraagd om
sloffen mee te nemen. Dat is huiselijk en scheelt veel zand in de klas! De
vloerbedekking in de aula wordt nog vervangen. Stukje bij beetje knappen
we zo de school op ☺

Kerst
De kerstcommissie is druk bezig. Zodra er meer bekend is ontvangt u meer informatie over de
kerstviering!

Nieuws van buiten school
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:
Donderdag 28 november 2019 van 08.15u tot 08.45u
(Ik sta in de hal van de Basisschool.)
Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het
inloopspreekuur? Neem dan vrijblijvend contact op.

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

