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Belangrijke data
3 december
17 december
18 december
18 december
21 december – 1 januari

(december)

Sinterklaas
Kerstviering
Nieuwsbrief 5
alle kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie

Algemeen

Verrijkingsgroepje
Vanwege familieomstandigheden is juf Herma tijdelijk afwezig. Ze kan daarom in de komende weken geen
tweewekelijkse begeleidingsmomenten verzorgen voor kinderen in het verrijkingsgroepje.
De groepsleerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen wel structureel aan het werk uit de verrijkingsmap
werken.

Klein maar fijn…

De week van de mediawijsheid
Lessen over mediawijsheid in groep 4-5
Door Daan, groep 5
Juf Lois was een robot en de groepjes moesten
beschrijven wat de robot moest doen in stappen
om een boterham met pindakaas te smeren.
Bijvoorbeeld ‘doe je linkerhand naar links’, ‘pak
de broodzak’. De juf ging daarna alles uitvoeren
en we kwamen erachter dat we de robotjuf niet
helemaal goed hadden geprogrammeerd....

Door Nikki, groep 5
We moesten ervoor zorgen dat de robot de goede
bewegingen deed. Toen schreven we de dingen op
die de robot moest doen. De robot moest een mes
pakken, een boterham pakken en pindakaas op de
boterham smeren.... Ik weet nu hoe je codes moet
invoeren, hoe je moet coderen.

Door Luna, groep 5
Soms krijg je via de telefoon of op je mail nepberichten. Deze
lijken net echt. Kijk daarom goed naar de profielfoto van
iemand, je kunt iemand bellen of een bericht sturen om te
checken of hij of zij echt jouw neef ofzo is. Geef je
telefoonnummer of je wachtwoord aan niemand die je niet
kent.

Sinterklaas in groep 1-2-3
Wat een gezelligheid is het in de groep. De kinderen spelen in de speelhoek
voor Sint en Piet. Ze mogen daar cadeautjes inpakken en in het grote boek
schrijven.
In de pepernotenbakkerij is het ook dringen. Alle kinderen willen graag aan
de beurt zijn om mooie ronde pepernoten te bakken. Juf Charona heeft de
kinderen geleerd dat de Pepernotensamba daar heel goed bij helpt.

Op de bouwmat zijn een paar jongens een prachtige stoomboot aan het bouwen. Wat
zijn ze trots op het resultaat.

Op de kralenplank kunnen de kinderen Sint en Piet
maken door goed naar het voorbeeld te kijken.
Best een moeilijk werkje, maar het lukt al heel
goed. Wat is het toch een fijn feest! De kinderen
genieten volop.

Sinterklaas op school
Ondanks dat Sinterklaas dit jaar vanuit thuis werkt, heeft hij aangegeven dat hij graag even bij de kinderen in
Nederwetten wil komen kijken. Dit gaat gebeuren op donderdagmorgen 3 december. Let op: dit stond verkeerd
op de kalender!
In tegenstelling tot andere jaren, wordt de Sint binnen ontvangen. Dit natuurlijk vanwege de
coronamaatregelen. Het is daarom NIET de bedoeling dat er ouders of andere belangstellende aanwezig zijn bij
het sinterklaasfeest op school. We hopen op uw begrip.
Team Sint Jozef

Kerstfeest anno 2020
De gezellige dagen van kerst staan voor de deur en iedereen beseft zich dat deze tijd er dit jaar iets anders uit
zal gaan zien.
Omdat er op school geen levensmiddelen mogen worden bereid, heeft de OR een andere manier bedacht om
toch het saamhorigheidsgevoel van Kerstmis binnen de school te brengen.
Op vrijdag 18 december gaan we gezellig met elkaar ontbijten.
We willen u vragen om uw kind zijn/haar eigen ontbijt mee te
geven. Natuurlijk richten we de school gezellig in en luisteren
we naar sfeervolle muziek.
Na de pauze gaan de kinderen op pad voor een kerstzoektocht.
Wat deze tocht inhoudt, houden we nog even geheim. We
hopen dat het een fijne morgen gaat worden.
We zullen u in de week voor het kerstontbijt herinneren aan
deze activiteit.
Fijne en warme dagen toegewenst,
Team Sint Jozef
Vorig jaar was de hal prachtig. We zijn benieuwd
hoe hij er nu uit gaat zien.

Afscheid Ageeth Bol
Vorig schooljaar heeft Ageeth Bol, moeder van David en Julia Bansal, afscheid genomen van de MR.
Zij heeft zich jaren voor onze school ingezet en was een betrokken, kritisch en
kundig lid van de oudergeleding van onze MR.
Helaas waren wij door alle maatregelen nog niet in de gelegenheid om haar op
school in zonnetje te zetten. Uiteraard wilden wij haar graag een attentie
aanbieden en hebben we dit vorige week in een klein gezelschap gedaan.
Ageeth, super bedankt namens alle ouders en het team van Eenbes Basisschool
Sint Jozef Nederwetten!

Groene speelplaats
In de afgelopen maanden is er door een aantal ouders en teamleden gewerkt aan het ontwerpen en realiseren
van een mooie, groene speelplaats voor onze school. Daarbij zijn ook studenten van de HAS betrokken. Zij
hebben ervoor gezorgd dat er op dit moment een mooi ontwerp ligt, waar hier en daar nog wat kleine dingetjes
moeten worden aangepast. Het is dan ook te vroeg om het hele ontwerp met iedereen te delen, maar we
kunnen hieronder al wel een soort sfeerimpressie in de vorm van een dwarsdoorsnede onthullen.
De volgende stappen in het proces zijn het (verder) rondkrijgen van de financiering en de uiteindelijke realisatie,
waarvan we hopen dat dit in het voorjaar kan gaan gebeuren. Bij die realisatie zullen ook meer ouders
betrokken worden. Hoe en wat we van ouders willen vragen, hoort u nog van ons.

Kids Society Erica

Nieuws vanuit de BSO
Bij de bso zijn we druk in de weer geweest. We hebben zeepjes gemaakt. Dit viel niet mee.
Het maken zelf was leuk. Lekker kliederen. Helaas wilde niet alle zeepjes goed drogen maar
ondanks dat hebben we er volop van genoten.

Afgelopen week hebben we etagères gemaakt met alle kinderen. Van 2 verdiepingen tot wel een
paar van 5 verdiepingen. Hele creaties zijn ontstaan.

Deze etagère is van Thijs, hij is al goed gevuld.. mmm lekker.
Bedankt voor je foto Thijs, leuk om te zien!

Naast knutselen, kliederen, sporten en buitenspelen wordt er ook veel “vrij “ gespeeld. Kinderen
kiezen zelf wat ze willen doen. Daar zitten vaak spelletjes bij. Zowel kinderen onderling als met de
pm'er. Het spel “Mens erg je niet is” toch wel favoriet, vooral als je van de pm'er wint natuurlijk!

Vorige week is Lynn gestart bij de BSO. Welkom Lynn, eindelijk mag
je komen spelen!
Veel plezier bij de slingerapen.

Het BSO team.

Ingezonden activiteiten en mededelingen
Beste lezer,
In verband met alle maatregelen en werkzaamheden voor COVID- 19 (corona) hebben wij voor het
(speciaal)basisonderwijs onze reguliere werkwijze voor het huidige schooljaar 2020-2021 aangepast.
De leerlingen die dit schooljaar aan de beurt zijn voor een gezondheidsonderzoek groep 2 en de leerlingen uit
groep 2 en 7 van vorig schooljaar die we door corona niet hebben kunnen zien krijgen een alternatief aanbod.
Deze ouders ontvangen in de loop van dit schooljaar een brief met informatie en het aanbod om via het JGZ
portaal een afspraak in te plannen als zij vragen of zorgen hebben (via telefoon of mail contact opnemen blijft
uiteraard ook mogelijk).
U kunt ons nog steeds benaderen voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Wij leveren in deze
bijzondere tijd zoveel als mogelijk zorg op maat, om met u in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

Er is vernieuwde informatie te vinden op onze website, neem daar vooral eens een kijkje!
Met vriendelijke groet,
Team Jeugdgezondheidzorg
Postbus 8684
5605 KR. Eindhoven
www.ggdbzo.nl

T: +31 88 0031 111
E: onderwijs.corona@GGDBZO.nl

