2018 – 2019

5 december - nummer 8

Agenda
Donderdag 6 dec.

Studiedag, alle kinderen vrij!

Woensdag 12 dec.

Kerst CREA (in de eigen klas)

Woensdag 19 dec.

Kerstviering 16.30 – 18.30 (zie hieronder voor de uitnodiging)

Vrijdag

21 dec.

Alle kinderen om 12.00 vrij, start kerstvakantie

Maandag

7 jan.

Eerste schooldag

Woensdag 9 jan.

Nieuwe Zoemertje verschijnt.

Algemeen
Sint, kerst en oud en nieuw.
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vandaag hebben wij de Sint op school mogen ontvangen. Nadat
de Piet die in de aula lag te slapen wakker was, bleek dat al onze
cadeautjes op de verkeerde school bezorgd waren! Gelukkig was
dat na een telefoontje door de Pieten zo weer opgelost. Na liedjes
gezongen te hebben zijn alle kinderen snel naar de klas gegaan om
te beginnen met deze spannende dag! In alle groepen hebben ze
een fijne en leuke Sinterklaasviering gehad. In de app bij foto’s
gaan we nog foto’s van vandaag plaatsen.
Na de Sint hebben we maar twee weken om met kerst bezig zijn voordat het alweer vakantie is. Het
nieuwe Zoemertje verschijnt dan ook volgend jaar pas weer (dat zijn maar drie schoolweken…). Om u
nu al een fijne kerstvakantie te wensen dat gaat me nog wat te snel nu de Sint net de deur uit loopt. Dat
houdt u van mij tegoed.
Voor wie vanavond pakjesavond viert, ik hoop dat u net zoveel plezier heeft als wij vandaag op school
hebben gehad! Morgen zijn de kinderen vrij en kunnen ze lekker uitslapen na een spannend avondje.
Vrijdag zien we iedereen weer op school. Wellicht tot dan!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

ParnasSys ouderportaal
Nieuws!
We willen u steeds beter informeren. Daarom is vanaf 10 december het mogelijk om
de gegevens van uw kinderen in te zien via het ParnasSys Ouderportaal. Dit kan elk
moment van de dag wanneer u maar wilt. Hiervoor kunt u in onze app gebruik
maken van de tegel ParnasSys of via de link https://ouders.parnassys.net. U kunt
hier inloggen met de gebruikersnaam die 10 december u wordt gemaild en het
wachtwoord dat u zelf instelt.
U komt vervolgens terecht op de startpagina, het dashboard genaamd. Bovenaan in
het menu worden de namen van uw kinderen getoond. Door op de naam te klikken
kunt u informatie over uw kind + de absenties in zien. In een later stadium zullen via
deze weg ook de toets resultaten van de methodetoetsen en CITO toetsen zichtbaar
worden. We laten het weten als de andere onderdelen in de ouderportal open
worden gezet.
Wij willen u vragen om de personalia gegevens goed te controleren en met name de noodnummers. Wanneer
er wijzigingen zijn kunt u deze aangeven door op het pennetje te klikken. De nieuwe gegevens worden

automatisch naar onze administratie doorgezet en elke woensdag worden die wijzigingen verwerkt u
ziet u dat in de ouderportal.
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen aan juffrouw Jessie.

Klassenboek

Kerstfeest
De Sint is nog in het land maar de voorbereidingen voor het kerstfeest zijn al even in volle gang. We willen u nu
alvast voor deze viering uitnodigen op woensdag 19 december. Voor de kinderen vindt de kerstviering plaats
van 16.30 – 18.30 uur. In de klas eten we gezamenlijk onze meegebrachte lekkernijen. Bij elke klas komt vanaf 7
december een lijst te hangen waar u in kunt vullen welk hapje u maakt (+/- 5 hapjes per kind) . Rond 17.15 uur
gaan de kinderen in groepjes een speurtocht lopen. Groep 7 begeleid hierbij de kinderen. In deze tocht komen
ze fragmenten uit het kerstverhaal tegen. Groep 8 beeldt dit uit. Na de speurtocht gaan de kinderen eerst naar
de klas terug. We nodigen alle ouders om 17.45 uur uit om
in de aula onder genot van wat lekkers een gezellig samen te
zijn te hebben. Om 18.15 uur komen de kinderen ook in de
aula. We zingen dan nog wat liedjes en uit iedere klas
spreekt een leerling een kerstwens uit.
We vragen iedereen om via de poort bij het buurthuis
binnen te komen. Wilt u de auto parkeren aan de
Bernadettestraat bij het Buurthuis? Alvast bedankt namens
De Jumbo en ons.

Bibliotheek op school
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen
we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school. Dit gebeurt op onze school in week 2 of 3 van
het nieuwe jaar. Op de laatste pagina van dit Zoemertje leest u hier meer over.

Rustig werken in de aula
We gebruiken de aula als werkplek voor de kinderen. We willen meer rust in de aula als groepjes daar met een
opdracht aan het werk zijn. We hebben de afspraak gemaakt dat in de aula tijdens het werken we een
fluisterstem gebruiken zodat je zelf en de ander goed aan zijn werk kan blijven. De kinderen die op de gang
mogen werken nemen hun kaartje mee naar de aula. Als iemand dat niet kan dan levert hij het kaartje in werkt
die dag in het eigen klaslokaal. De groepsleerkracht bespreekt wanneer de gang weer gebruikt mag worden.
Zo willen tijdens het werken voor iedereen een goede plek bieden. Na de kerstvakantie evalueren we dit weer.

Even voorstellen
Hoi ik ben Jules Swinkels 19 jaar en ik kom uit Lieshout.
Ik ben sinds dit jaar de opleiding Onderwijs Assistent niveau 4 op het Summa College in
Eindhoven gestart. Waar ik me erg in interesseer zijn sporten zoals
fitnessen/voetballen en het kijken van voetballen. Ik heb hiervoor de opleiding Sport
en Bewegen gevolgd dus ik heb al 2 jaar ervaring met kinderen. Ik heb heel veel zin om
hier in mijn stage met de kinderen te gaan werken.

Telefoon
Op maandag 17 december krijgen wij een nieuwe telefooncentrale. Als het goed is merkt u daar niets van en
blijven wij continu bereikbaar. Mocht er iets mis gaan dan kunt u ons ook via de app (ziekmelden) en via de mail
(zie site voor mailadressen) bereiken. Via de nieuwe telefooncentrale zijn we beter bereikbaar en hebben wij
meer mogelijkheden om u te woord te staan.

Leesmotivatie en onderzoek

Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar!
Beste ouders en verzorgers,
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen
we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
 Een keer per twee jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
 Een keer per twee jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in week 2 of 3 van het nieuwe jaar.
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
 het leen- en leesgedrag van leerlingen
 de leesmotivatie van leerlingen
 de informatievaardigheden van leerlingen
Privacy
In verband met de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) vullen leerlingen
geen persoonsgegevens in zoals voor- en achternaam en geboortedatum. De privacy van uw kind is
gegarandeerd omdat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld. Enkel de groepsnaam en leeftijd van uw kind wordt
vermeld.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt
u dit melden via mail aan, Annemieke de Jong ( Annemieke.dejong@eenbes.nl)
Wat wordt er met de resultaten gedaan?
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een lees- en
mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of
praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke
andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger scoren op
de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog
gerichter doen.
Meer informatie over de Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

