2018 – 2019

9 januari - nummer 9

Agenda
Maandag

14 jan.

Woensdag 9 jan.
Vrijdag

MR vergadering om 20.30
Nieuwe Zoemertje verschijnt.

15 maart Landelijke onderwijsstaking (aangekondigd)

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Driekoningen is reeds geweest maar toch wil ik iedereen nog de beste wensen voor 2019 geven. Dat
we er samen, in goede gezondheid, een heel mooi en leerzaam jaar van mogen maken! Ik hoop dat u
fijne kerstdagen heeft gehad en een goede jaarwisseling. Mijn goede voornemen is in ieder geval om
samen met het team, de ouders en kinderen ervoor te zorgen dat het steeds beter en fijner wordt op
school. Samen staan we sterk 
Na een vakantie is het altijd fijn om iedereen weer veilig terug te zien op school. Ik heb dan ook
maandag alle kinderen met veel plezier een gelukkig nieuwjaar mogen wensen. Zo leuk om de
enthousiaste reacties en wensen terug te krijgen van de kinderen…
Het nieuwe jaar beginnen we gelijk met iets nieuws, we hebben een
nieuwe meester op school. Die komt tot de zomervakantie extra om
alle leerkrachten te helpen in de groepen. In dit Zoemertje meer
hierover en stelt meester Theo zich ook voor. In december hebben
we nieuw de ouderportal opengesteld voor u. Veel ouders hebben al
de gegevens gecontroleerd en wijzigingen doorgegeven. Bij het
noodnummer hoeft u niet uw eigen mobiel op te geven, die hebben we meestal al. U kunt hier een
nummer opgegeven van bijvoorbeeld een opa of oma die we kunnen bellen als u niet bereikbaar bent.
We zijn druk bezig met alles te verwerken en foutjes uit het systeem te halen. Over een week of 6
kunnen we naar verwachting de volgende stap zetten zodat u de resultaten van uw kind ook in het
ouderportaal kunt bekijken. Achter de schermen zijn we met veel meer dingen bezig om verbeteringen
voor te bereiden, zodra die in een verder stadium zijn dan informeren we u hier nog over!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Graag kinderen die volgend schooljaar 4 worden doorgeven!
Op school zijn we weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe
school. Dat begint met inschatten hoeveel kinderen we in het nieuwe schooljaar
op school zullen hebben. Als uw kind dit schooljaar OF komend schooljaar vier
wordt, kunt u mij dat dan doorgeven via arjan.breijer@eenbes.nl ?
Graag met naam en geboortedatum.
Het gaat om kinderen die voor 11 juli 2020 vier worden. Als u buren, familie,
kennissen hebt waarvan het oudste kind nog niet naar school gaat, zou u ze dit
dan willen doorgeven? Hoe beter we dit weten hoe beter we de indeling kunnen
maken. We zijn heel vroeg zodat alle Eenbes scholen indien nodig tijdig personeel
kunnen werven met het leerkrachten tekort dat er is.
Alvast bedankt!

Even voorstellen
We hebben een nieuwe meester bij ons op school! Meester Theo stelt zichzelf hieronder voor. Maandag hebben
alle kinderen kennis gemaakt met hem. Meester Theo is tot de zomervakantie bij ons en komt in alle groepen
helpen. Alle scholen hebben geld gekregen om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Na de zomervakantie
gaan wij vanuit die gelden een vakleerkracht gymnastiek aanstellen.
Beste ouders/ verzorgers,
Vanaf 1 januari mag ik deel uitmaken van het team van Eenbes Brede
School Bernadette.
Daarom stel ik me graag even aan u voor. Mijn naam is Theo Verhappen,
56 jaar, ik ben getrouwd en ik heb twee dochters. Mijn favoriete
schoolvakken zijn rekenen en geschiedenis. Ik houd van hockey, hardlopen,
skiën en zingen. Ik ben trainer/ coach van een hockey-jeugdteam. Sinds 1
november 2018 ben ik werkzaam in de vervangerspool van Eenbes
Basisonderwijs. Ik heb ervaren dat de mensen binnen deze stichting staan
voor professionaliteit, hartelijkheid, collegialiteit en vernieuwend
onderwijs. Mijn werkzaamheden op de Bernadette zullen vooral bestaan uit het vervangen en ondersteunen
van leerkrachten, zodat zij meer tijd krijgen voor voorbereiding en nazorg van de lessen en het voeren van
gesprekken. Dit is mogelijk, doordat de school geld heeft gekregen om de werkdruk van leerkrachten te
verlagen. Het team heeft zelf mogen bepalen waar ze de gelden aan wilden besteden. Ik hoop dat de
leerkrachten mede dankzij mijn inzet voldoende ruimte krijgen om zich voor uw kind in te zetten. Ik kijk er naar
uit om hier te beginnen!
Met vriendelijke groet,
Theo Verhappen

Jaarvergadering OR en informatieavond
Op maandag 21 januari vindt de jaarvergadering van de Ouderraad plaats. Deze avond zal om 20.30 uur starten
met het jaarverslag van de ouderraad. Om 20.15 uur staat de koffie voor u klaar. Aansluitend zal Corien Gielens Habraken van Natuurlijk Bewegen een presentatie verzorgen. Haar praktijk is gericht op de motorische
ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling van de zintuiglijke prikkelverwerking van kinderen, slaapproblemen
bij kinderen of lichamelijk klachten bij kinderen (zoals hoofdpijn, groeipijn, rugpijn).
Wilt u graag aanwezig zijn bij de jaarvergadering meld u dan aan via dit mailadres: arjan.breijer@eenbes.nl
Dan weten we hoeveel stoelen en koffie we klaar moeten zetten en of er voldoende aanmeldingen zijn om de
presentatie doorgaan te laten vinden. Aanmelden kan tot en met 16 januari.

Samenwerking brede school overleg
De peuterspeelzaal, Ukkepuk, de bibliotheek en school hebben besloten om thema gewijs
te kijken waar onze samenwerking versterkt kan worden. We hebben ervoor gekozen om
als eerste te kijken hoe alle partners van elkaars sterke punten gebruik kunnen maken op
het gebied van zorg. Daar hebben we al een aantal afspraken over gemaakt. Zo zullen
we verschillende thema’s langsgaan met als doel een doorgaande lijn in ons aanbod.
Zo kunnen kinderen zich nog beter ontwikkelen.

Let op met het brengen en halen van kinderen naar school
De herinrichting van het Oranjeplein is maandag begonnen. Zoals het ernaar
uitziet, houdt de aannemer zich keurig aan de tijden dat er geen vrachtverkeer
rijdt (als de kinderen van en naar school gaan). En van de ingang van het buurthuis
wordt goed gebruik gemaakt, het was er maandagmiddag bomvol. Fijn! De
verkeersbrigadiers merken dat opa’s, oma’s, buren of kennissen de auto bij de
Jumbo parkeren om de kinderen te brengen of op te halen. Dat is precies op de
plek waar nu de oversteek van kinderen is en dat levert onveilige situaties op. Zou
u aan degenen die uw kinderen ophalen willen vragen of ze de parkeerplaats van
de Jumbo willen vrijlaten? En of ze iets daarvoor aan de straat parkeren of via het
buurthuis willen gaan? Dan kunnen de kinderen veilig blijven oversteken.
Alvast bedankt!

Kinderraad
De Kinderraad heeft maandag een lijst gemaakt (agenda) met wat ze willen bespreken. Gisteren heeft de
Kinderraad met meester Arjan daarover gesproken. De Kinderraad vertelt zelf in de klassen wat er besproken is
en maakt zelf een stukje voor het Zoemertje. Dit verslagje zal volgend Zoemertje klaar zijn. Alle kinderen zijn
heel betrokken en erop gericht om dingen te verbeteren. Complimenten voor alle Kinderraadleden voor hun
inzet en enthousiasme!

Landelijke staking op 15 maart (?)
Vandaag is bekend geworden dat vrijdag 15 maart er een stakingsdag komt. Of wij als school meedoen of niet is
nog niet bekend (we weten het ook nog maar net). We vertellen het u alvast zodat u daar nu al rekening mee
kan houden mocht het doorgaan. Zodra e.e.a. bekend is hoort u hier meer over.
Zoals u weet zijn we in het onderwijs al langer bezig om de overheid aan te zetten tot meer investeringen in het
onderwijs. Dat is slechts deels gelukt. Het bedrag dat Nederland uitgeeft aan onderwijs blijft al heel lang achter
op het gemiddelde van welvarende landen (OESO). We willen zo goed mogelijk onderwijs bieden en meer geld
maakt meer mogelijk binnen school voor onze kinderen. Zoals we nu tot de zomer een leerkracht voor drie
dagen per week extra in kunnen zetten (zie het stukje van meester Theo). De voorzitter van de AOB Liesbeth
Verheggen noemt het “Toch investeert het kabinet niet extra in het onderwijs (….) maar focust op
lastenverlichting voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs.”

Nieuws van buiten
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hopelijk kan iedereen goed terugkijken op een fijne kerstvakantie. Met oudjaar zal u
zeker ook het jaar ‘2018’ even de revue hebben laten passeren. Het jaar waarin
‘Mariahout 85’ gevierd werd en ook het jaar dat dorpsvereniging Zorg om het Dorp
Mariahout (ZOD) 15 jaar bestond.
ZOD is gedurende deze 15 jaar uitgegroeid tot een grote vereniging waarin leden en
vrijwilligers samen denken en werken aan de leefbaarheid van Mariahout. Veel van
de huidige ouders van Eenbes Brede School Bernadette komen uit gezinnen die hier
heel actief bij betrokken zijn (geweest). Meer dan 380 huishoudens zijn al lid van onze vereniging en we kennen
meer dan 40 werkgroepen. Zie www.zorgomhetdorp.nl , Bestuursinfo-werkgroepen en Projecten.
Toch doet het ZOD-bestuur een oproep aan juist de jonge gezinnen in ons dorp. Het blijkt namelijk dat iedereen
graag woont in de Mariahoutse gemeenschap maar dat er nog nauwelijks een link is gelegd met de
dorpsvereniging ZOD, die zich inzet voor alle dorpsgenoten. Weet u dat er diverse ZOD-werkgroepen zijn die
zich nadrukkelijk inzetten voor uw kinderen? Denk aan werkgroep Kermis, Sinterklaas, Koningsdag, Speeltuin
Oranjeplein, herinrichting Oranjeplein, Toegankelijke Vennenroute (ook voor kinderwagens), veilige fietspaden,
Trimbaan, buurverenigingenoverleg enz.
Het zou mooi zijn als u deze vrijwilligers allemaal ondersteunt door lid te worden. Dit kost eigenlijk niet zo veel.
Elk huishouden betaalt € 10,00 per jaar en ontvangt daarvoor regelmatig een ZOD-nieuwsflits en jaarlijks een
ledenactiebon van € 7,50 te besteden aan activiteiten in Mariahout. Dus eigenlijk kost een lidmaatschap maar €
2,50 ! En … u bent natuurlijk altijd welkom op zowel de ZOD-ledenvergadering als ook de openbare
jaarvergadering (dorpsraad); beide op dinsdagavond 16 april.
Het zou fijn zijn als ook de nieuwe generatie gezinnen mee gaat denken over het heden en de toekomst van ons
dorp. Kom met goede ideeën (opening Oranjeplein, 75 jaar-Bevrijdingsfeest, herinrichting Nieuwe Erven), geef u
op voor een werkgroep en/of kom met vragen naar het ZOD-bestuur. Meer info kunt u krijgen op
donderdagmiddag (14.00 -15.00 uur) in het dorpsservicecentrum van het Buurthuis waar het ZODdorpsondersteuningsteam met u meedenkt en indien nodig ‘lijntjes’ uitzet naar de gemeente, woCom of het
professionele team Zorg en Welzijn (woensdag 10.00-11.30 uur in Buurthuis).

Graag wil ik directeur Arjan Breijer bedanken voor de mogelijkheid deze kopij in het Zoemertje te plaatsen en
eenmalig onze ZOD-Nieuwsflits van ‘oudjaar 2018’ als bijlage bij te voegen. ZOD wil u graag blijvend informeren
en stelt ieders betrokkenheid (en lidmaatschap) zeer op prijs.
Ria Lindeman-Emmen
Voorz. Zorg om het Dorp
Mariahout
06 23993074
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
www.zorgomhetdorp.nl

Nieuws van buiten

C.V. de Heikneuters
Hallo jongens en meisjes uit Mariahout

Over een aantal maanden is het weer zover, en wel op zondag 17 Februari 2019, dan houden we weer onze
jaarlijkse spetterende miniplaybackshow!!! Misschien zijn jullie hiervoor zelfs al aan het oefenen.
LET OP !!!! We hebben met de miniplayback show ook een CATWALK !!!
I.v.m. de vele inschrijvingen zijn we genoodzaakt om te vragen aan jullie om maar één keer deel te nemen. Bijv.
1x individueel of 1x groep.
We hebben weer drie categorieën (leeftijd op 01-01-2019, bij een groep geld de leeftijd van de oudste
deelnemer):
0 t/m 6 jaar
7 t/m 9 jaar
10 t/m 14 jaar, groep 8 wordt apart gejureerd, valt buiten deze leeftijdscategorie
En deze categorieën worden weer gesplitst in individueel en groepen.
Laat zien wat je kunt en geef je op. Doe dat wel voor Maandag 28 Januari 2019 en lever het onderstaande
strookje in bij Patrick van Hoof, De Kramsvogel 4a tel.0499-323924
Let op, de generale repetitie is op zondag 10 Februari 2019, 1 week van te voren worden de tijden van de
generale repetitie uitgeplakt bij het buurthuis !. Tijdens de generale repetitie krijgen jullie de kans om 2
minuten van jullie optreden op het podium te oefenen.
Gelieve de muziek op een CD / USB te branden en deze tijdens de generale repetitie mee te nemen, de CD / USB
met de muziek zal bij de jeugdcommissie blijven voor tijdens de miniplaybackshow.
Alvast veel succes met de voorbereidingen !

Namens de jeugdcommissie C.V. de Heikneuters
………………………………………………………..………………………………………………….
ja ik / wij doen graag mee met de miniplaybackshow op: zondag 28 Januari 2018

0
0
0

0

t/m

6 jaar

individueel / groep

7

t/m

9 jaar

individueel / groep

10

t/m

14 jaar

individueel / groep

doorhalen wat niet van toepassing is

Naam artiest/en:……………………………………...……………………………………………………...
Naam liedje:………………………………………………………………………………………………….
Naam deelnemer/s:……………………………..……………………………………………………………
als er niet genoeg ruimte is doorgaan op de achterkant

Zorg er wel voor dat het liedje op een cd staat.
Naam:………………………………………….…………………………………………………………….
Adres:………………………………………….……………………………………………………………..
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………….
Handtekening Ouders/ verzorg(st)ers………….…………………………………………………………….

Nieuws van buiten
Hallo allemaal!
Het is weer bijna zover: de midwintervoorstelling van KiKo Laarbeek staat voor de deur! We
nodigen je graag uit om op zondag 27 januari 2019 te komen kijken en luisteren.
Deze keer is anders dan anders...
KiKo is namelijk een kleutergroep rijker, onder leiding van een nieuwe docente Renske! Ze
zullen een bijzondere minimuscial van Roodkapje uitvoeren. Daarnaast kun je ook genieten
van de 2 minimusicals Annie en Hairspray, op de oude, vertrouwde manier. Onder leiding van
docente Neeltje worden de bekende musicals in een nieuw jasje gestoken en zal het
enthousiasme weer van het podium spatten!

Onze oudste kinderen (11-16 jaar) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een grote
musical op zaterdagavond 23 maart in het Dorpshuis in Lieshout. Ze zullen de
midwintervoorstelling opluisteren met een voorproefje van hun musical ‘I want to break free’.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom kijken! En zet 23 maart alvast in je agenda!
Kom kijken!
Leuk als je komt kijken! Op zondag 27 januari om 11:00 uur en om 13:30 uur in de Dreef in
Aarle-Rixtel. De toegang is gratis.

