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Agenda
6 november

Landelijke stakingsdag onderwijs

11 november

MR vergadering

18 november

Kinderraad

20 november

Zoemertje

28 nov en 3 dec

Rapportgesprekken

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vlak voor de herfstvakantie hebben we op woensdag CREA dag gehad op school. Wederom een groot succes als
ik al die blije kinderen zag met activiteiten die we normaal in de lessen niet (kunnen) doen. Dank voor alle
ouders die geholpen hebben! We merken dat het steeds lastiger wordt om voldoende ouders te vinden om te
kunnen organiseren. Natuurlijk zijn opa’s of oma’s of anderen welkom als hulp. Met zijn allen kunnen we dit
soort leuke dingen organiseren en hopen op uw hulp bij dergelijke schoolactiviteiten 
Op dezelfde dag was er in de avond een ouderavond over Prettig omgaan met elkaar / Sociaal sterke groep. Wat
fijn dat er zoveel ouders gekomen! Die avond is niet alleen de informatie gedeeld maar heeft u ook een mini
sociokring meegemaakt / uitgelegd gekregen. Inmiddels hebben alle ouders het informatieboekje hierover
gehad wat ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Doordat u weet hoe wij op school werken kunt u thuis hier
makkelijker naar vragen en bij aansluiten als dat nodig is. Zo versterken wij elkaar in de sociaal emotionele
ontwikkeling van onze kinderen!
Graag wijs ik u nog extra op het stuk hieronder over de staking. We vinden het hard nodig om voor uw
kind(eren) de onderwijskwaliteit te handhaven en verbeteren. Daarvoor is het nodig dat de overheid
investeringen in het onderwijs doet. We hopen op uw steun en begrip hiervoor.
PS Heeft u het Kwaliteitsonderzoek al ingevuld? (Mail van maandag een week geleden en één mail per gezin)
Kijk anders nog in uw spambox. We vinden het heel fijn als zoveel mogelijk ouders het invullen om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen! Indien u problemen met invullen heeft kunt u met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Studiedag of staking?
U heeft het via de media waarschijnlijk al vernomen: op 6 november a.s. legt het basis- en voortgezet onderwijs
het werk weer neer. "Weer" helaas.., want het is hard nodig. De afgelopen onderhandelingen hebben niet
opgeleverd wat er voor het onderwijs (en dus de kinderen) hard nodig is.
De gezamenlijke bonden roepen al het onderwijzend personeel op om een dag te staken. Dat doen we met de
volgende redenen:
 De personeelstekorten vormen een steeds groter probleem. De burn-out percentages in het onderwijs zijn
de hoogste van Nederland. Iets waar wij en de kinderen heel duidelijk de negatieve effecten van merken!
 De salarissen blijven nog steeds achter bij vergelijkbare beroepen, waardoor jongeren het niet aantrekkelijk
vinden om dit vak te kiezen.
 De politiek maakt er geen werk van om het vak van onderwijzer een aantrekkelijker beroep te maken, met
een eerlijk salaris en een lage(re) werkdruk. Zij negeren de roep dat het water binnen het onderwijs tot aan
de lippen staat.
 Minister Slob heeft op 23 augustus 2019 gezegd dat hij geen middelen beschikbaar stelt voor structurele
oplossingen.
De inzet voor 6 november is dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen / groter
te laten worden. De vakbonden eisen voor ons een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet
onderwijs. Daarnaast willen we dat de regering inzet op een lagere werkdruk binnen de scholen zodat er meer
tijd voor uw kind is.
In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs hopen wij wederom te mogen rekenen op
uw steun voor deze staking. Wij hopen op goed nieuws uit Den Haag dat er maatregelen genomen worden om
het tij ten goede te keren.
Voor u en uw kind betekent dit dat er op woensdag 6 november geen school is en dat wij dan geen studiedag
hebben. Mogelijk plannen we later in het schooljaar deze studiedag nog in, we zullen u dat tijdig laten weten
mocht dat het geval zijn.

Klusklas
Sinds vorige week hebben wij op onze Bernadetteschool
een "klusklas". We gaan kijken of we kinderen die meer
praktisch ingesteld zijn succeservaringen op kunnen laten
doen en op een andere manier dingen kunnen leren. De
kinderen die nu meedoen aan deze pilot gaan elke
donderdagmiddag aan de slag op een praktische manier. De
eerste ervaringen zijn een succes zoals op de foto te zien is.
Na de kerstvakantie evalueren we dit en kijken we of en
hoe we hiermee verder gaan.

Even voorstellen
Nu juf Mirjam met zwangerschapsverlof is, juf Manon gestopt is in het onderwijs en juf Annelies langdurig ziek is
zijn er drie nieuwe mensen die we graag aan u voorstellen. Juf Maaike, meester Huub en juf Zita komen
gedurende het verlof ons versterken. Het kostte best moeite met het leerkrachten tekort om dit voor elkaar te
krijgen maar we zijn heel blij met deze versterking! Ze stellen hieronder zich aan u voor. Na de carnaval is juf
Mirjam weer terug samen met een nieuwe duo partner.
Hoi allemaal,
ik wil me even aan jullie voorstellen: ik ben Maaike Visser, 46 jaar en ik woon in Eindhoven
samen met mijn vriend en twee kinderen. Vanaf de herfstvakantie vervang ik juf Annelies / juf
Martine in groep 4/5. Voorheen werkte ik op basisscholen in Eindhoven en sinds 2018 ben ik
een nieuwe uitdaging begonnen bij de Eenbes. Behalve het werken met kinderen hou ik van
sporten, lekker eten en gezelligheid. Ik ben blij met de leuke klas die ik mag gaan begeleiden en
hoop u snel een keer te ontmoeten!
Mijn naam is Zita Leijendeckers. Ik ben 36 jaar, getrouwd en moeder van 2 meiden. Ik werk al
sinds 2005 als juf in het onderwijs. Voorheen heb ik gewerkt op een basisschool in Eindhoven en
ook anderhalf jaar op VSO de Korenaer in Eindhoven. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam, voor 3
dagen in de week, in de vervangerspool van de Eenbes. Op maandag en dinsdag werk ik op Puur
Sang in Mierlo. Op woensdag ben ik sinds de herfstvakantie werkzaam in groep 6/7 B. Hier
vervang ik juffrouw Mirjam. Misschien komen we elkaar tegen op school. Groeten, Zita
Mijn naam is Huub Janssen, ik woon in Mierlo en ben dit schooljaar aan mijn 44e en tevens
laatste schooljaar begonnen. Deze jaren ben ik altijd werkzaam geweest in Nuenen, meestal in de
groepen 7 en/of 8. Ik ben begonnen op de Refelingschool (9 jaar) en via de Nieuwe Linde (19
jaar) ben ik in Gerwen terechtgekomen op de Clemensschool en later brede school Heuvelrijk. Op
deze school heb ik 15 jaren met veel plezier gewerkt. Ik ben getrouwd met Maria, heb 2 dochters
en een zoon (die ook werkzaam is in het onderwijs) en 7 kleinkinderen. Mijn hobby's zijn fietsen,
reizen, lezen, sporten, muziek beluisteren en concerten bezoeken. Verder zit ik regelmatig op de tribune van
PSV en passen we 's woensdags in Bergschenhoek op de tweeling van een half jaar oud. De eerste weken van dit
schooljaar heb ik in de vervangerspool gewerkt op 12 verschillende scholen. Dat was voor mij een nieuwe, maar
erg verrassende en leuke ervaring. De komende tijd werk ik in groep 6/7B van de Bernadetteschool. Ik heb de
afgelopen week met veel plezier voor de groep gestaan. Het is een enthousiaste groep en ik hoop dat ik het
werk van juf Mirjam de komende maanden tot de carnaval op een prettige manier kan voortzetten.
Meester Huub
Hallo allemaal,
Ik ben Dana van Lieshout en ik loop vanaf begin september stage in groep 1/2A, daarom
wil ik me kort even voorstellen. Ik ben een derdejaars student van Hogeschool de Kempel.
Ik ben 19 jaar en woon in Beek en Donk. Daar woon ik samen met mijn mama, papa,
broertje en zusje. Ik werk als vulploegleider in de Jumbo Beek en Donk. Ik heb zelf op
daltonbasisschool ’t Otterke gezeten. Daarna heb ik HAVO gedaan aan het Commanderij
College in Gemert. Verder vind ik het leuk om te fitnessen en ga ik graag dingen doen met
mijn vrienden en vriendinnen. Ik heb veel zin in deze leerzame tijd op basisschool
Bernadette. Mochten er nog vragen aan mij zijn, loop gerust een keer de klas in!
Tot ziens! Dana van Lieshout.

Schoolfruit
Het is weer gelukt om in te schrijven op de Europese subsidie
voor schoolfruit en groente! Hierdoor krijgen alle kinderen 20
weken lang op woensdag, donderdag en vrijdag gratis fruit of
groente voor in de kleine pauze. Let op de dagen zijn anders dan
voorheen omdat we het fruit later geleverd krijgen. Op
woensdag 13 zal de eerste keer zijn en hoeft u vanaf dan voor de kleine pauze geen fruit meer mee te geven.
Door deze regeling kunnen de kinderen verschillende bekende en minder bekende soorten fruit en groente
eten. Vaak maken ze dan kennis met soorten die ze nog niet kennen.

BREDE SCHOOL
Even een berichtje over de samenwerking van onze school met de
peuterspeelzaal en Ukkepuk. Tijdens het thema van de
Kinderboekenweek zijn we allemaal bezig geweest met het voorlezen.
Iedereen was bij de opening van de Kinderboekenweek en kreeg
nieuwe boekjes.
Kinderen van onze school kwamen voorlezen voor
de kleuters, de peuterspeelzaal en bij Ukkepuk.
Het thema herfst staat momenteel bij iedereen
centraal. De kinderen van Ukkepuk en de peuterspeelzaal hebben samen een
herfstwandeling gemaakt en ook de kleuterklassen hebben samen door het bos
gewandeld. Om de jongsten alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool zijn zij in
de kleuterklassen mee komen spelen.

Het dak is vervangen
U heeft het vast wel gemerkt, de week voor de vakantie is gestart met ons dak te vervangen. Helaas liep
door het weer de planning uit maar vorige week was het nieuwe dak weer waterdicht. Vandaag en
morgen zijn nog de laatste werkzaamheden om veiligheidsvoorzieningen aan te brengen en dan kunnen
we er voorlopig weer tegenaan. November komt er aan met de intocht van de Sint maar het rommel en
gestommel op het dak is weer voorbij ;-)

