21 juli - nummer 10

Belangrijke data
22 juli
25 juli
5 september
22 en 23 september

afsluiting schooljaar
start zomer vakantie
start schooljaar 2022-2023
studiedagen (alle kinderen vrij!!!)

Algemeen
Laatste nieuwsbrief van het schooljaar
Het is alweer zover: het schooljaar zit er op! Een bijzonder schooljaar dat voor een deel weer in het teken van
corona stond. Gelukkig hebben we als team hiervan maar beperkt hinder ondervonden en konden we het
onderwijs vrijwel steeds garanderen. Het schooljaar eindigde ook bijzonder, omdat één van onze leerkrachten
ervoor gekozen heeft om dichter bij huis te gaan werken. Marian Hanenberg zal vanaf het nieuwe schooljaar op
Eenbesschool De Nieuwe Linde gaan werken. We wensen haar veel plezier. Verderop in deze nieuwsbrief neemt
zij afscheid.
Haar aangekondigde vertrek betekende echter ook dat we halsoverkop op zoek moesten naar een geschikte
nieuwe leerkracht. En die hebben we gevonden! Patrick wordt onze nieuwe collega in groep 7/8 en daar zijn we
blij mee. Hij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. Wij wensen hem veel plezier op onze mooie
school!
Vanochtend was er dan het afscheid van het schooljaar en voor sommige kinderen van de leerkracht. Altijd een
bijzonder moment. Zeker voor onze kinderen van groep 8; zij beginnen aan een nieuw avontuur.
Ik had vanochtend graag op school willen zijn om iedereen een fijne vakantie te wensen, maar ben helaas
langzaam herstellende van een flinke buikgriep. Dus maar op deze manier: Iedereen een heel fijne, zonnige
vakantie en ik hoop iedereen -gezond en wel- weer te zien op maandag 5 september voor een nieuw schooljaar!
Tot dan!
Harold Jacobs, directeur.

Klein maar fijn…

Afscheid
Lieve ouders en kinderen,
Het schooljaar nadert zijn einde en voor mij betekent dat het begin van een nieuwe uitdaging.
Vanaf volgend schooljaar start ik als leerkracht van groep 2 op basisschool de Nieuwe Linde in Nuenen.
Ik heb altijd met ontzettend veel plezier op Eenbes Basisschool Sint Jozef gewerkt en ga de kinderen en mijn
collega’s vast en zeker missen.
Jullie ouders wil ik bedanken voor de fijne contacten en betrokkenheid.
Het gaat jullie allemaal goed en we komen elkaar vast nog wel eens tegen.
Lieve groeten en voor iedereen een fijne zomervakantie toegewenst!
Juf Marian Hanenberg

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Patrick Swinkels en volgend schooljaar kom ik werken op
basisschool Sint Jozef in groep 7/8.
Ik woon al 49 jaar in Nuenen, ben getrouwd met Chantal en we hebben twee
kinderen: Sofie 8 jaar oud en Isa bijna 6 jaar oud. Ik houd van tuinieren,
wandelen en lekker eten.
Afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt op de Bernadetteschool in Mariahout als
adjunct directeur en intern begeleider. Vele jaren heb ik daar in groep 7 en 8
lesgegeven en afgelopen jaar stond ik voor groep 4/5.
Kinderen iets leren en zich zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij
van nu en de toekomst is iets wat ik een mooie uitdaging vind. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier
naar school komen. Samen met de kinderen wil ik zorgen voor een prettige en veilige sfeer in de groep.
Eerlijkheid en waardering en een positieve houding naar elkaar toe vind ik belangrijk. Ik wil kinderen een plek
bieden waarbij ze met veel plezier kunnen werken en spelen en waar ieder kind gezien en gehoord wordt.
Ik hoop gauw met jullie kennis te maken. Als er vragen zijn, mijn deur staat altijd open.
Groetjes Patrick.

Fijne vakantie!
Hij staat weer voor de deur de welverdiende
grote vakantie. We zijn trots op alle leerlingen,
wat hebben ze weer hard gewerkt! Maar ook
alle ouders en natuurlijk ons eigen team willen
we bedanken voor het afgelopen schooljaar.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Op maandag 5 september starten we weer en
zien we jullie graag terug!

KAMP 2022
Wat hebben we allemaal genoten van het kamp. We hebben leuke dingen gedaan en zo samen de
basisschoolperiode prachtig af mogen sluiten. Bedankt allemaal, het was fantastisch!

Sport BSO

SPORT BSO NEDERWETTEN
Vanaf 1 april is Sport BSO Nuenen gevestigd bij voetbalclub RKVV Nederwetten en na
drie maanden kunnen we de conclusie trekken dat de Sport BSO “lekker in zijn vel” zit
bij de plaatselijke voetbalclub! De samenwerking gaat prima en steeds meer ouders
en kinderen weten ons te vinden. Na de zomervakantie breiden we dan ook uit zodat
er meer kinderen kunnen genieten van het buiten sporten en buiten spelen bij de
Sport BSO.
Hierdoor komt er ook een collega bij, Anne! Ook zij heeft net als Kim ruime ervaring in de buitenschoolse
opvang en is super sportief. We gaan dus met nog meer kinderen plezier maken. Wij hebben er nu al zin in!
Zie voor meer informatie: sportbsonuenen.nl of mail naar info@sportbsonuenen.nl
Wat we de afgelopen periode hebben gedaan?
Heel veel lol gemaakt samen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Door samen te sporten en te spelen hebben we elkaar goed leren kennen.
Sport en spel, van voetballen tot knotshockey van yoga tot huttenbouwen.
We bewegen mee met de kinderen en het weer. Met warm weer spelen we heerlijk met water, buikschuiven we
over het zeil, houden watergevechten of spelen lekker met modder! Hebben de kinderen een keer geen zin, ook
prima en doen ze gewoon even waar ze wel zin in hebben.
Bijna staat de zomervakantie alweer voor de deur en gaan we samen genieten van een leuk en actief
programma! Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing!

Fijne zomervakantie allemaal.
Sport BSO Nederwetten

Dit was weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Ouderavond voor Eerste Communie 2023
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen die vanaf komend schooljaar in groep 4 (of hoger) van de basisschool zitten, kunnen in
2023 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 27 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste Communie.
Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.
Nadere informatie volgt na de zomervakantie. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie * communicanten@parochienuenen.nl

