2018 – 2019

24 augustus - nummer 1

Agenda
Maandag

27 aug.

Mad Science geeft een show onder schooltijd

Donderdag 30 aug.

Kennismakingsgesprekken en inloopmoment

Maandag

3 sept.

OR vergadering (20.30)

Dinsdag

4 sept.

Kennismakingsgesprekken en inloopmoment

Woensdag 5 sept.

Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

Woensdag 5 sept.

Zoemertje nummer 2

Vrijdag

Streetwise (informatie in volgende Zoemertje)

7 sept.

Algemeen

Start van het nieuwe jaar.
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Afgelopen maandag hebben we met veel zin het nieuwe schooljaar geopend en elkaar welkom geheten.
We hebben veel vakantie verhalen gehoord, gelukkig bijna allemaal leuke verhalen. De kinderen hebben
er weer zin in. Natuurlijk is zo’n eerste week even spannend, waar en naast wie zit ik, hoe is de meester
of juf, welke dingen spreken we in de klas met elkaar af? Dat spannende is al snel aan het verdwijnen na
de eerste dagen. Dit juist ook het moment dat we op school aandacht geven aan groepsvorming. Hoe
willen we met elkaar omgaan en wat voor afspraken maken we daar over?
Want school is niet alleen samen leren, het is ook samenwerken, samen ontdekken, samen spelen,
samen blij, boos, verwonderd of samen verdrietig zijn. De steun en waardering naar elkaar toe maakt
het leven een stuk leuker en waardevoller. Maar dat is makkelijk gezegd. Wat zeg of doe je dan? Wat wil
ik zelf eigenlijk hoe anderen tegen mij doen? Dat zijn dingen die in lessen en heel de dag door aan de
orde komen. We willen dit schooljaar een nieuwe methode kiezen en in gebruik nemen die ons daarbij
ondersteunt. Over onze doelen dit jaar leest u in dit Zoemertje nog meer.
Dat samen geldt ook voor ons als school. Wij willen samen met u, de buurt, clubs, verenigingen, zeg
maar samen met het dorp werken aan goed onderwijs door waar dat kan elkaars kwaliteiten te
benutten. Graag gebruiken wij volgende week uw eerste kwaliteit, uw kennis van uw kind.
Ik wens de kinderen, u en iedereen waar we mee samenwerken mede namens het team een leerzaam
en gelukkig schooljaar! We maken er samen wat moois van…..
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Doelen dit schooljaar
Naast de doelen die we hebben om elk jaar kinderen weer een hoop kennis en vaardigheden te leren en
hen te helpen hun eigen mening te vormen hebben we ook schooldoelen. We streven ernaar om stukje
bij beetje onszelf te verbeteren. Als we naar het schoolplan kijken dan hebben we dit jaar bijna 60
doelen. Dat is teveel om alles goed te kunnen doen en daarom hebben we prioriteiten gesteld. We willen
onderstaande doelen goed doen. Daarnaast werken we aan de overige doelen als dat niet ten koste van
de kwaliteit gaat. Mocht het nodig zijn dan schuiven die doelen een jaar op zodat we dan er voldoende
tijd voor vrij kunnen maken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opnieuw bekijken en bijstellen van onze visie.
Het werken met combinatiegroepen.
Gepersonaliseerd leren: visie bepalen en onderling afstemmen van activiteiten.
Ontwikkeling Onderwijs en ICT, afstemming op individuele leerling en gebruik in de groep.
Verder ontwikkelen van Cultuurbeleid.
Keuze en invoering nieuwe methode voor de Sociaal Emotionele Ontwikkeling.
Uitvoeren van de actiepunten uit het Tevredenheidsonderzoek afgenomen bij kinderen, ouders
en team.
8. Inhoud geven aan het Koersplan Eenbes 2015-2019.
9. Verbeterpunten n.a.v. de invoering nieuwe methode KLEUTERPLEIN in groep 1-2.
10. Verbeterpunten n.a.v. de invoering nieuwe methode LIJN 3, Taal-Lezen in groep 3.
11. Verbeterpunten n.a.v. de invoering nieuwe Taalmethode STAAL, gr. 4 t/m 8.
12. Verbeterpunten n.a.v. de invoering Engels in alle groepen. (daar gaan we dus mee door)
13. Samenwerken met partners Brede School versterken door gezamenlijke bespreking en activiteit.
Ook wij gaan voor een mooi resultaat aan het einde van het schooljaar!

Kennismakingsgesprekken
De informatie hierover heeft u al gehad. Helaas heeft de techniek die we
gebruiken waarmee u zelf een tijd en dag kan kiezen na onze test voor de
zomer een update gehad die voor inlogproblemen zorgde. Onze excuses
hiervoor. Dankzij juffrouw Jessie die op haar vrije dag flink aan de slag is
geweest om alles goed te krijgen heeft bijna heel de school al zelf een
dag en tijd kunnen kiezen. Op dit moment hoeven er slechts voor nog 15
kinderen en gesprek ingepland te worden. Heeft u dat nog niet gedaan,
denkt u er dan aan om dat voor maandagochtend te doen?

Ophalen kinderen (ook voor opa’s en oma’s ed.)
Aan het einde van de ochtend of middag zijn soms de lagere groepen buiten en ziet / spreekt u uw kind
al. Wilt u wachten tot einde schooltijd als de bel gaat voordat u naar huis gaat? Dan houden wij het
overzicht. Mochten opa’s, oma’s of andere mensen ook uw kinderen ophalen kunt u dat dan
doorgeven? Alvast bedankt!

Schoolgids
Begin van de week hebben alle oudste kinderen van het gezin een schoolgids mee naar huis gekregen.
Mocht deze niet thuis zijn aangekomen wilt u daar dan even naar vragen? Wellicht zit hij nog in de tas
o.i.d. De schoolgids staat inmiddels ook op de website.

Vacature Ouderraad (OR)
De OR gaat lopende het schooljaar afscheid nemen van enkele OR-leden
en daarom zijn wij op zoek naar een nieuw OR-lid. De voorkeur gaat uit
naar een ouder die de functie van secretaris op zich wil nemen. De OR
zet zich in voor activiteiten in en om school. Denk hierbij aan de
organisatie van het schoolreisje, sinterklaas, kerst, de crea-ochtenden,
de carnavalsochtend, de koningsspelen etc. We vergaderen ongeveer zes
keer per jaar op de maandagavond. Heb je nog vragen over de OR,
spreek dan gerust een van ons aan! Ben jij de ouder waar wij naar op
zoek zijn, meld je dan aan bij de voorzitter van de OR: Kim van der Linden (Rohald.kim@gmail.com ).

Website
Stukje bij beetje zijn we site aan het updaten. Zodra er onderdelen klaar zijn hoort u van ons. Sommige
pagina’s kunnen tijdelijk als “werk in uitvoering” beschikbaar zijn. Mocht u daardoor bepaalde
informatie niet kunnen vinden laat het ons dan even weten dan geven we u die.

Hoe ziek melden, dokter / tandarts bezoek doorgeven en verlof vragen???
Voor de duidelijkheid nu de app er is 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!
 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 het ook telefonisch of natuurlijk
mondeling bij de groepsleerkracht.
 Als u verlof wil vragen 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 we 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.

Gevonden voorwerpen kindervakantieweek
Aan onze “boom” in de hal hangen de gevonden spullen van de kindervakantieweek. Kijkt u even wat
van u is. Vrijdag 31 augustus doen we wat over is in de kledingbak voor het goede doel.

Meester Joost genomineerd voor leraar van het jaar
Vlak voor de vakantie kwam het bericht dat meester Joost is
genomineerd voor leraar van het jaar samen met nog 9 leerkrachten in
het land. We zijn super trots op meester Joost zijn nominatie en we
hebben gezamenlijk het gevierd met de taart die meegestuurd was!
Helaas stopt de Onderwijs coöperatie die deze verkiezingen organiseert.
Wat ons betreft blijft meester Joost dus de rest van zijn leven leraar van
het jaar samen met de 9 andere kandidaten. Maar we vinden ook wel
dat hij dan steeds jaarlijks weer voor taart moet zorgen……. 

Hulp gevraagd bij de controle op hoofdluis
Na elke vakantie zorgt een groep ouders ervoor dat alle kinderen van school gecontroleerd worden op
luizen. Daardoor kunnen betreffende ouders persoonlijk en de groep in zijn algemeen gewaarschuwd
worden dat de luis bestreden moet worden of dat er even een paar weken regelmatige controle nodig
is. Hierdoor kan een “uitbraak” worden voorkomen. Een paar weken daarna is de nacontrole. De
huidige groep ouders heeft de taken verdeeld en kan versterking gebruiken van zeker drie ouders.
Welke ouders willen af en toe na een vakantie bij de controle of nacontrole helpen? U kunt u
aanmelden bij meester Arjan; arjan.breijer@eenbes.nl
Namens alle kinderen alvast bedankt!

Nieuws van buiten
Mad Science
A.s. maandag geeft Mad Science onder schooltijd en show over hoe leuk
wetenschap & techniek is voor groep 1 t/m 8.
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen
op Bernadette, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen
inschrijven.
Ze starten met een spectaculaire science show op 27-8-2018.
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.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de
wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst.

Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over
warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie
mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 6-9-2018
Donderdag 13-9-2018
Donderdag 20-9-2018
Donderdag 27-9-2018
Donderdag 4-10-2018
Donderdag 11-10-2018
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 3-9-2018
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje

