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Agenda
Vrijdag

7 sept.

Streetwise

Dinsdag

11 sept. Schoolreis voor alle groepen.

Woensdag 12 sept. KinderRaad
Maandag

17 sept. Samenwerking Brede schooloverleg

Woensdag 19 sept. Het nieuwe Zoemertje verschijnt

Algemeen

Iedereen is weer flink aan het leren.
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We zijn alweer in schoolweek drie aangekomen, de tijd vliegt... De nieuwigheid is er bij de meeste
kinderen van af en iedereen heeft zijn plekje weer gevonden. In alle groepen zijn afspraken gemaakt hoe
we met elkaar omgaan en hoe de organisatie in de groep is.
Dat de tijd vliegt merken niet alleen de kinderen maar wij ook. Na de drukke en volle afsluiting van vorig
schooljaar en de flinke klus om het schooljaar goed te starten hebben wij ook nog wat dingen op onze
TODO lijst staan. Er wordt momenteel gewerkt aan een informatieblad voor alle groepen waar de
bijzonderheden van dat leerjaar op staan. Deze is nog niet klaar en als u vragen heeft voordat het
informatieblad verschijnt stel deze dan gerust aan de leerkracht van uw kind. Als we in dezelfde opzet
volgend jaar doorgaan dan krijgt u het informatieblad zeker eerder in het jaar!
Ik zal niet alle dingen die op de TODO lijst staan noemen maar weet dat we hard en gestaag werken om
alles voor de kinderen en u vorm te geven. In deze nieuwsbrief komen een aantal dingen alvast aan bod.
Eén van de doelen voor dit jaar is ouders meer betrekken bij het onderwijs.
Dit doel kwam voort uit het oudertevredenheidsonderzoek dat u heeft
ingevuld. Wij zijn benieuwd naar hoe u als ouder de
kennismakingsgesprekken heeft ervaren. Daarvoor hebben we een korte
enquête die u snel en makkelijk kunt invullen. Wij horen graag uw tips en
tops!
Klik hier om de enquête te starten.
Mede namens het team alvast bedankt voor uw reactie 
Arjan Breijer

Directeur basisschool Bernadette

Schoolreis a.s. dinsdag
Heel de school gaat a.s. dinsdag op schoolreis. Als bijlage bij ’t Zoemertje vindt u de uitnodiging voor de
groepen 1 t/m 4 die naar Hullie gaan en de uitnodiging voor de groepen 5 t/m 8 die naar de Efteling
gaan. Alle begeleiding is reeds geregeld. In de Efteling lopen de kinderen in groepjes rond waarbij elk
groepje een ouder of leerkracht als begeleider heeft. De kinderen van groep 8 lopen zelfstandig in
groepjes rond. We gaan met zijn allen een geweldig leuke dag beleven 

Kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken zijn voorbij. Het doel is om de kinderen
sneller beter te leren kennen, uw kennis van uw kind te benutten en met
alle ouders gelijk kennis te maken i.p.v. vaak pas bij het eerste
rapportgesprek. In groep 6 t/m 8 vertellen de kinderen zelf en vullen
ouders aan. We gaan dit natuurlijk evalueren en bekijken of we dit volgend
jaar weer doen. Wij betrekken graag uw mening hierbij en vragen u daarom
om via onderstaande link een paar korte vragen te beantwoorden.
Klik hier om de enquête te starten. (zelfde link als in het introstukje)
Alvast bedankt voor uw reactie!

Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
Op school zijn meerdere activiteiten die niet door de overheid betaald
worden aan school. Denk aan de schoolreis, het Sinterklaasfeest,
kerstviering, enz. Dit vinden we wel belangrijk om te doen en daarom
vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage
voor het schooljaar
2018-2019 is vastgesteld op € 27,50 per kind. De ouderbijdrage zal over
enkele weken geïncasseerd worden. Ouders die vorig schooljaar of begin
dit schooljaar nieuw op school zijn gekomen krijgen een binnenkort een
machtigingsformulier. Zou u die ingevuld bij de groepsleerkracht willen
afgeven? Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen
kunnen een beroep doen op stichting Leergeld. Klik hier voor informatie.
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Voor
vragen kunt u terecht bij de leden van de ouderraad.

Actie op school?????
Wellicht heeft u het in de media al gehoord. In de nieuwe cao is een
verbetering van loonschalen voor de leerkrachten afgesproken. Een
mooie (eerste) verbetering! Helaas hebben de bonden hiermee de
gezamenlijke aanpak voor het onderwijs losgelaten. Conciërges,
onderwijsassistenten, administratief medewerkers, (adjunct) directeuren
en alle andere mensen zonder wie het onderwijs niet gegeven kan worden zijn daarbij “vergeten”. De
AVS heeft daarom een actie aangekondigd om daar aandacht voor te vragen. Jaarlijks wordt op school
een ontruiming geoefend. Als actie doen landelijk zoveel mogelijk scholen die oefening nu op 12
september. In het team is besproken of we hieraan meedoen en het team staat unaniem achter een
gezamenlijke aanpak en verbetering voor iedereen die werkt in het onderwijs. Daarom doen wij 12
september als hele school mee aan de actie. U en uw kinderen zullen hier niet veel meer van merken
dan dat we onze reguliere ontruimingsoefening houden. We geven dat aan de AVS door zodat die
richting de minister dat kan bundelen.
Op 12 september is in Zuid-Holland en Zeeland ook een onderwijsstaking waar de scholen dicht zijn.
Dit is NIET voor ons. Alle kinderen gaan gewoon zoals een normale dag naar school toe.

ANWB Streetwise komt vrijdag 7 september op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om naar
onze school te komen. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk,
leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de
basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde
lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel
mogelijk nagebootst. De vier onderdelen zijn:
•
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
•
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en
de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
•
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een
auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. Hierbij gaan de kinderen naar de Pastoor
van Eijndhovenstraat die deze ochtend afgesloten is voor alle verkeer. Daar zullen zij met een echte
leswagen o.a. een remproef mogen uitvoeren.
•
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. Deze
kinderen moeten 7 september hun fiets meenemen.
Wilt u zien hoe dat in de praktijk gaat? Bekijk het filmpje op de site http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

Nog een stukje start van het jaar
Voor de eerste schooldag is het team druk bezig
geweest om de school weer helemaal klaar te maken
voor de eerste schooldag. Dat kost allemaal stiekem
een hoop tijd en gebeurt allemaal in de vakantie. Het
resultaat mag er wezen, alle groepen waren helemaal
klaar voor de start en de school netjes en gepoetst.
De laatste vrijdag van de vakantie hebben we het
nuttige met het aangename verenigd. Na een startvergadering om de puntje op de i te zetten zijn we
creatief aan de slag gegaan met Gerrianne van
Creatief met aARTs. Na een gezellige middag hebben we het vrolijke resultaat aan de muur
opgehangen. Gerrianne bedankt! Daarna hebben we tot laat een lekkere BBQ gehouden samen met de
partners van de teamleden om het schooljaar te openen. We hebben er zin in!

Hoofdluis controle gaat nu anders
Na elke vakantie zorgt een groep ouders ervoor dat alle kinderen van school gecontroleerd worden op
luizen. Die deden altijd heel de school. Dat kost best veel tijd en daarom is op verzoek van ouders de
organisatie gewijzigd. Elke groep heeft nu zelf twee á drie ouders die dat alleen voor die groep doen.
Zo kost het elke ouder veel minder tijd en is het ook leuker om te doen.
Namens alle kinderen; bedankt voor het controleren!

Gym stagiaires stellen zich voor
Dit jaar hebben we twee stagiaires bij de gym, zij stellen zich hieronder aan u voor;
Mijn naam is Jolijn Verploegen, ik ben 18 jaar oud en ik woon
in Lieshout. Ik ben stagiaire van Laarbeek Actief! Ik zit op het
Summa College Sport en Bewegen in Eindhoven.
Mijn hobby is voetballen bij FC Eindhoven.
Ik ben elke donderdag bij jullie op school te vinden.
Ik heb er super veel zin in!!

Hallo ik ben Elke Biermann, ik ben 17 jaar en woon in Erp. Ik volg de opleiding
Sport en Bewegingscoördinator op het Summa College. Ik kom stagelopen
op de dinsdag en de woensdag. Mijn stagebegeleider is Jaccy van de Enden.
Op de dinsdag ben ik bij de beweegtuin in Lieshout en op basisschool
Bernadette. Daar geef ik de groepen 3/4 en 2/3 les. En op woensdag ben ik
bij het zwembad de 3esssen in Beek en Donk.
Ik heb er heel veel zin in!

Hoe ziek melden, dokter/ tandarts bezoek doorgeven en verlof vragen??? (herhaling)
Er komen best wat vragen binnen voor verlof om een weekend weg te kunnen, wat vakantieverlof is.
Daarom voor de duidelijkheid nogmaals het bericht wanneer en hoe u verlof kunt aanvragen. Als u
daar vragen over heeft dan hoor ik graag van u!
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 best 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. Verlofaanvragen 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.

Nieuws van buiten
Typetuin
Op donderdag 4 oktober 2018 om 15:30 uur gaat de
vernieuwde typecursus van de Typetuin van start bij ons op
school (er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen).
Mocht uw kind nog willen deelnemen dan kan dat. Zie de
bijlage voor meer informatie.

Nieuws van buiten
Op zondag 16 september 2018 van 10.30 tot 13.00 uur kan iedereen
vrijblijvend kennismaken met een groot aantal sportaanbieders
in Laarbeek. Zo’n 20 sportverenigingen en organisaties presenteren
zich per dorp in en rondom een sporthal. De kennismakingsdag
richt zich niet alleen op de jeugd, maar op (niet) sporters van jong
tot oud. Zie de bijlage voor meer informatie.

Nieuws van buiten
Kunstwerk Koningsdag 2018 te bewonderen in Buurthuis
Tijdens Koningsdag 2018 hebben veel kinderen deelgenomen aan
verschillende (creatieve) activiteiten die georganiseerd werden bij het
Buurthuis. In samenwerking met ‘creatief met aArts’ is hier uiteindelijk
een prachtig kunstwerk uitgekomen ter ere van het 85-jarig bestaan van
Mariahout. Dit kunstwerk was tijdens het feestweekend Mariahout 85
al te bewonderen bij de ingang van het openluchttheater. Nu heeft het
kunstwerk een vast plekje gekregen in de foyer van het Buurthuis zodat
het door een groot publiek bewonderd kan worden!

Nieuws van buiten
Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot erger.
Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op
2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met
poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten
leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, zijn de
meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van
de 4 tot 7-jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij
ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met
zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind
als de ouders/verzorgers.
Zie de bijlage voor meer informatie.

