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Agenda
Vrijdag

16 nov.

Rapporten gaan mee naar huis.

Dinsdag

20 nov.

Rapportgesprekken

Woensdag 21 nov.

Het nieuwe Zoemertje verschijnt

Donderdag 22 nov.

Rapportgesprekken

Algemeen
Rapport en verbetering
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Op school zijn we al een paar weken druk bezig om de rapporten voor te bereiden. We zijn niet tevreden
over het 1e rapport . We geven nu op het 1e rapport u op een andere manier informatie over de
resultaten. Daarmee we denken u een beter en stabieler beeld te geven van de resultaten van uw kind.
Daarover leest u in dit Zoemertje meer.
Maar niet alleen voor de kinderen zijn we bezig om een rapport te maken. Een van de doelen van dit
jaar is dat we ouders meer willen betrekken bij school en de communicatie met ouders willen
verbeteren. Ik hoor veel positieve geluiden van ouders die tevreden over school zijn. Maar we horen ook
geluiden in het dorp dat sommige ouders zich niet gehoord en serieus genomen voelen waardoor er
vertrouwen verdwijnt. Dat is zonde en niet nodig! Gistermiddag hebben we met het voltallige team
besloten dit prioriteit te geven. We zijn nu al begonnen om een inhaalslag maken. Dat kunnen we echter
niet alleen…… Ik wil u daarom vragen als dit u dergelijke gevoelens heeft om dat bij de leerkracht, de
intern begeleider of mij te laten weten. Als school willen we het beste voor uw kind en gaan daar voor!
We willen dat samen met u doen en hebben van u de feedback nodig als het in uw ogen niet goed gaat.
Dan kunnen we daar actief iets mee doen. Ik besef mij dat dit voor heel veel ouders niet van toepassing
is en waar alles gewoon goed gaat. Voor de nuance: ik ben van mening dat uw kinderen op een goede
school zitten waar gedegen onderwijs wordt gegeven met gemotiveerde leerkrachten die het beste uit
de kinderen willen halen. En waar de kinderen samen met de vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp
kunnen opgroeien. Ik heb met een aantal ouders hierover gesproken. Om zicht te krijgen of er nog meer
ouders zijn bij wie dat speelt is deze oproep algemeen gedaan. Wij willen graag en steken onze hand uit,
pakt u hem als dat voor u nodig is? We horen graag van u als er iets speelt!
In onze visie die we aan het maken zijn komt dit ook naar voren. Her en der is bij een aantal ouders
gevraagd wat ze van het concept vinden. Daar krijgen we enthousiaste en lovende woorden over. Maar
over die visie een andere keer meer!
Mocht u over dit stuk vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Netwerkmigratie
Maandag en dinsdag is bij ons het netwerk omgezet naar een nieuwe netwerkbeheerder. Dat
betekende even geen digiborden en iPads voor één dag. Je merkt zo wel even hoeveel hulp je van ICT
hebt, wellicht heeft u er thuis ook iets over het verschil gehoord nu we geen digibord hadden.
Alles is vlot en goed verlopen. Alle klassen werken inmiddels weer goed en een stukje sneller en beter
dan voorheen.

1e rapport
We hebben gemerkt dat met het 1e rapport er meestal niet veel gegevens
zijn om na 8 weken school al te beginnen om het rapport te maken. Dat
zorgde ervoor dat het 1e rapport niet altijd een goed beeld gaf van de
ontwikkeling van uw kind. Dat willen we anders! We zijn zoals u wellicht
weet bezig om de ouderportal in te richten zodat u daar gebruik van kan
maken. In de portal kunt u straks heel het jaar door alle gemaakte toetsen
zien, sommigen zelfs uitgesplitst naar onderdeel zoals bijvoorbeeld klok
kijken. Zo bent u niet afhankelijk van rapporten maar kunt u elk moment in het jaar de voortgang
bekijken. Op het 1e rapport zetten we geen cijfers voor de vakken maar vullen we alleen de onderdelen
van werkhouding, concentratie ed in. We bespreken met u natuurlijk gewoon de resultaten van de
vakken zoals u gewend bent. Zo heeft u goed inzicht en kunnen we u een beter beeld van uw kind
geven. Het 1e rapport gesprek is voor alle groepen zonder de kinderen erbij (op verzoek van veel
ouders).

Inplannen rapportgesprekken
Vanaf donderdag 8 november 18.00 uur is het mogelijk om in te
schrijven voor de rapportgesprekken op dinsdag 20 en donderdag 22
november. Vandaag krijgt u een mail met daarin uw inloggegevens.
Controleer ook de ongewenste inbox, het kan zijn dat de mail daarin
terecht is gekomen.
Bestaat uw achternaam uit tussenvoegsels? Dan kan het zijn dat u
meerdere uitnodigingen met verschillende inloggegevens ontvangt. Dit
is een fout in het systeem en kan helaas niet worden opgelost voordat
de planning open gaat. U hoeft natuurlijk maar per kind 1 gesprek in te plannen.
Het is de tweede keer dat we het systeem zo gebruiken en kunnen helaas geen goede testen doen
zonder iedereen daarmee lastig te vallen. We hopen dat de zorgvuldige voorbereiding zorgt voor een
soepel werkend systeem. Mocht u toch tegen een probleem aanlopen dan kunt u contact opnemen
met jessie.veltman@eenbes.nl

Schoolfruit
Woensdag 14 november (a.s. woensdag) krijgen alle kinderen voor het eerst gratis schoolfruit op
woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft vanaf volgende week op deze dagen dus geen fruit mee te
geven naar school.

Intocht Sinterklaas in Mariahout
Op zondag 18 november a.s. is de intocht van Sinterklaas in Mariahout.
De Sint en zijn Pieten vertrekken om 12.30 uur vanaf het Buurthuis voor
een rondtocht door de straten van Mariahout. Hij start bij het
Buurthuis in Mariahout, en volgt dan de route Bernadettestraat,
Wilhelminastraat, Julianiastraat, Bernadettestraat, Talingstraat,
Kapersven en via de Bernadettestraat komt hij weer bij het Buurthuis.
Haromie St. Caecillia zal de Sint hierbij begeleiden. Omdat de Sint het
erg leuk vindt als er veel kinderen langs de route staan, is er dit jaar een
kleurplatenactie. Alle kinderen die bij de route de kleurplaat inleveren die zij op school, Ukkepuk of de
Peuterzaal hebben gekregen/opgehaald, kunnen een leuke prijs winnen. Zet wel goed je naam op de
kleurplaat.
Na zijn rondtour is de Goedheiligman voor de kinderen tot en met groep 5 er in de grote zaal van het
Buurthuis. De kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8 zijn welkom in de kleine zaal van het
Buurthuis voor de Sinterklaasbingo, waar leuke prijzen te winnen zijn.

Vacature OR
Bericht vanuit de OR:
De OR gaat in januari afscheid nemen van enkele OR- leden en daarom zijn wij per direct op zoek naar
nieuwe leden. De vacature van secretaris is inmiddels, door wisseling van taken, ingevuld.
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. De organisatie van
deze activiteiten doen vaak we in kleinere subgroepjes die bestaan uit enkele leden van de OR en
enkele leerkrachten. Je bent dan betrokken bij de organisatie van enkele activiteiten, waarbij je vaak
ook op de dag zelf aanwezig mag zijn. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op de maandagavond.
Heb je nog vragen over de OR, spreek ons dan gerust aan!
Ben jij de ouder waar wij naar op zoek zijn, meld je dan aan bij een van ons of stuur een mailtje naar
Rohald.kim@gmail.com.

Vanuit de KinderRaad
De KinderRaad wil een middels een kort verslagje een aantal van de besproken onderwerpen aan u
doorgeven. Dit verslagje is getypt door Pleun en Eva.
Wij zijn weer een nieuwe vergadering gestart, met nieuwe ideeën zoals: Kan er een nieuwe rugby bal
gekocht worden voor tijdens de gymles, kunnen de bankjes op de grote speelplaats geverfd worden, en
meer voeten vegers bij het voetbalveld. We gaan kijken naar het hellinkje voor de kinderen die willen

skateborden. Waarschuw uw kinderen dat ze NIET over de rode lijnen mogen komen, en dus ook niet
op de fietsjes gaan zitten en uittesten.

Nieuws van buiten

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water
belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13
november een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen
nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen
zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

