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Agenda
28 augustus

Opening schooljaar in de aula 8.30

2 september

Ouderraad vergadering

3 september

Schoolreis

5 september

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8

10 september

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8

11 september

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad, we
hebben in ieder geval een hoop mooie
vakantieverhalen gehoord deze week!
We zijn blij dat iedereen er weer is 
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op voor de
kinderen. Het is elk jaar de eerste week toch weer
spannend in de nieuwe groep voor de kinderen. Dat
was aan sommige gezichten ook af te lezen maar
verdwijnt gelukkig altijd snel. Na zes weken vakantie
moeten de kinderen ook wel weer wennen aan school en het ritme. En zoals altijd moet de stof weer
opgehaald worden. Hoe ging dat ook alweer met delen, de tafeltjes ed? Daarom beginnen we het
eerste deel met herhalen van stof zo dat alles er weer goed in zit voordat we met nieuwe stof erop
verder bouwen. Alle groepen hebben een goede start gehad. Op naar een mooi jaar en een mooie
samenwerking met u en de kinderen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Daarom zijn er
binnenkort de kennismakingsgesprekken, in dit Zoemertje leest u meer informatie hierover. Wij
hebben er zin in!
Het Zoemertje blijft op de woensdag verschijnen (behalve dit eerste nummer) maar heeft een iets
andere frequentie. U vindt de verschijningsdata in de jaarkalender.
Het team en ik wensen u en de kinderen een heel mooi en leerzaam jaar toe waar we als het jaar
voorbij is met veel voldoening op kunnen terug kijken!
Arjan Breijer, directeur basisschool Bernadette

Opening schooljaar
Na een week school is het spannende voor de meeste kinderen
eraf. Daarom gaan we op woensdag 28 augustus met de kinderen
en collega's het schooljaar openen.
De binnenkomst van de kinderen en sommige ouders zal die dag
bijzonder worden om fris het schooljaar in te gaan. Bij binnenkomst
gaan de kinderen gelijk op de aangewezen plekken in de aula zitten
en zullen juffrouw Andrea en juffrouw Mirjam de openingsviering
presenteren. We stellen de nieuwe leerlingen en leerkrachten voor.
Tijdens de viering presenteert iedere klas een wens/voornemen voor
het nieuwe schooljaar en we sluiten af met een leuk liedje.

Schoolreis
Dinsdag 3 september gaan we weer met de hele school op schoolreis. De kinderen uit groep 1 t/m 4
gaan naar De Hooiberg in Bladel en de kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan naar Toverland in Sevenum.
Volgende week ontvangt u meer informatie hierover! We hebben er heel veel zin in 

Mededeling Ouderraad
De ouderraad organiseert (en betaalt) vele leuke activiteiten voor de kinderen waar school vanuit het
ministerie geen geld voor krijgt. Zoals binnenkort de schoolreis maar ook speciale dingen met kerst,
sint, Pasen enz. Dit betalen we vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die dit schooljaar €27,50 per kind is.
De ouderbijdrage zal eind september geïncasseerd worden. Wij hopen u op deze manier voldoende te
hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de leden van de ouderraad.

Storing
Maandagmiddag werd het ineens donker en viel alle apparatuur uit door de stroomstoring. Helaas
waren de switches daardoor hun configuratie kwijt en zaten we tot dinsdagmiddag met een
netwerkstoring voordat de monteur het had opgelost. Hierdoor waren we telefonisch ook niet
bereikbaar. Als u mail heeft gestuurd dan is dat wel gewoon aangekomen. In de groepen merkten we
gelijk hoeveel gebruik we maken van de digiborden en educatieve software! Met alternatieven als een
whitebord of meer mondelinge uitleg gingen we even 20 jaar in de tijd terug….. Gelukkig werkt alles
weer 

Kennismakingsgesprekken
Ook dit jaar hebben we de kennismakingsgesprekken. De
leerkrachten willen graag persoonlijk met u
kennismaken. Daar kunt u, of uw kind, vertellen wat u
vindt dat wij nog moeten weten van uw kind. U kent uw
kind immers het beste!
Met dit gesprek kunnen wij nog sneller en beter bij de
kinderen aansluiten om zo extra kansen te creëren zodat
uw kind nog fijner naar school gaat en nog beter kan
leren. Dit is aanvullende op de groepsoverdrachten die wij zelf hebben gedaan. Als uw kind in groep 1
t/m 5 zit dan is het gesprek met u en de leerkracht.
Voor groep 6, 7 en 8 doen we dat weer samen met uw kind! De bedoeling is dat uw kind zelf aan de
leerkracht vertelt. U kunt natuurlijk aanvullen en uw mening daarover geven. De kinderen zijn eigenaar
van hun eigen ontwikkeling en leerproces en het is goed om hen daar ook zeggenschap en een stukje
verantwoordelijkheid in te geven. We willen u vragen om samen met uw kind uit groep 6 t/m 8 dit
gesprek voor te bereiden. Wat wil hij of zij vertellen en is dat volledig volgens u? Dan kunnen we in de
10 minuten die we voor het gesprek hebben gelijk naar de inhoud. In de groep wordt ook met de
kinderen besproken wat er van ze verwacht wordt in het gesprek.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging om in onze app in te tekenen op welk moment u wilt komen.

Basisschool app
De Bernadette app is ook weer up-to-date!
De app is te vinden in de Appstore of Google Playstore door te zoeken naar
‘Basisschool App’. Vervolgens kun je onze app vinden door ‘Bernadette’ of
‘Mariahout’ in te typen. Zorg dat u de pushmeldingen activeert om niets te
missen!
Mocht u de inloggegevens vergeten zijn of zijn ze verouderd kun je een loginaanvraag doen & je kind toevoegen om gekoppeld te worden aan de juiste
klassenboeken. Voor vragen kunt u contact opnemen met juffrouw Jessie
(jessie.veltman@eenbes.nl ).

Schoolgids, , jaarinfo en klassenlijst
Inmiddels heeft u de schoolgids en klassenlijst op papier gehad. De schoolgids is ook op de site te lezen,
klik hier daarvoor. De jaarinformatie heeft u per mail gehad. Vanuit de vraag van ouders vorig jaar
hebben we deze informatie in de eerste week al verspreid.

Ouderportaal ParnasSys
Ouders die nog geen inloggegevens hebben ontvangen of de inloggegevens kwijt zijn kunnen dit
doorgeven bij de administratie, paula.prick@eenbes.nl . Zij ontvangen dan zo snel mogelijk een nieuwe
inlogcode. Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders/verzorgers inloggen om gegevens
van hun kinderen te bekijken zoals bijvoorbeeld toetsresultaten.

AVG
Vorig jaar heeft u uitgebreide informatie gehad over de AVG met de
vraag welke gegevens wij mogen delen. Deze toestemming is heel de
schoolloopbaan geldig en kunt u natuurlijk altijd tussendoor wijzigen
als u dat wilt. Alleen voor foto’s en film zijn we verplicht jaarlijks
opnieuw toestemming te vragen.
Met de kennismakingsgesprekken liggen er buiten het lokaal de
formulieren. Wilt u die alvast invullen voordat het gesprek begint? Dan is het makkelijk en snel geregeld.
We vragen toestemming om foto en beeldmateriaal als volgt te gebruiken;
 In de nieuwsbrief, op de website, in de schoolapp (dit is een afgeschermde omgeving)
 Film- en fotomateriaal te mogen gebruiken voor publicatiedoeleinden zoals schoolgids,
schoolkalender ed.
 Filmmateriaal te maken en intern binnen school te bespreken om ons onderwijs of de zorg in de
groepen te verbeteren. (als we één specifieke leerling opnames willen maken dan vragen we
altijd nogmaals toestemming.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u terecht bij meester Arjan.

Hoe ziek melden, dokter / tandarts bezoek doorgeven en verlof vragen???
Voor nieuw ouders een herhaling van deze info hoe u dingen kunt doorgeven of aanvragen;
 Tandarts en dokter bezoek ed dat kort duurt (korter dan dagdeel) geeft u vooraf aan de
groepsleerkracht door. Dat kan telefonisch, mondeling of per mail (zie site voor de adressen).
Graag uw uiterste beste om dit buiten schooltijd te plannen i.v.m.
missen van instructie!
U hoeft hier GEEN verlof voor aan te vragen via de app.
 Ziek melden kunt u via de app (dat scheelt zeker bij een griepgolf
een wachtrij bij het bellen). Wilt u meer informatie geven of even
iets kortsluiten dan kan dat natuurlijk ook telefonisch of mondeling bij de groepsleerkracht.
 Als u verlof wil vragen om voor andere redenen om niet op school te zijn dan kan dat via de app
of door een aanvraagformulier van de site te downloaden, printen en in te leveren. Zet u a.u.b.
er duidelijk op om welke reden en wanneer u verlof vraagt. Verlof aanvragen is in principe 14
dagen voor het verlof. Let op dat voor vakantie er zeer strikte eisen zijn. Hier leest u meer over
de leerplicht en wanneer wij wel of geen verlof kunnen geven;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kindbuiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u die stellen aan meester Arjan.

Nieuws van buiten
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: dinsdag 1 oktober 2019
Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur
Leslocatie: Eenbes Brede School Bernadette, Mariastraat 31 5738 AH MARIAHOUT

Prijs
175 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school.
Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste
en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen
van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin







Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer
oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

