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Welkom terug op school!

Speciaal welkom
Een speciaal welkom aan;
- Juf Chantal Vermeulen.
We wensen je veel gezelligheid met ons!
- Thomas en Manuel;
Zij starten in groep 8 en in groep 2.
- Kyara; Veel plezier in onze groep 3.
- Levi en Lucas starten in groep 1.
Van harte welkom allemaal en wij wensen jullie
een hele fijne tijd bij ons op school!!

Kalender
voor de komende weken
Terug in de tijd;
Deze foto is drie jaar geleden gemaakt!!
Schattig!
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie
heeft gehad?!
Dan kunnen we met veel plezier het nieuwe
schooljaar starten…
Wij staan weer te trappelen om te beginnen…

28-08

Wake up tea. Van 8.20 – 8.45 uur
op het schoolplein.
29-08
Start Gouden Weken project
t/m 15 september.
07-09
Nieuwsbrief 1
OR vergadering
13-09
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
18-09
Prinsjesdag
19-09
18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00 uur
Algemene ouderavond.
Info verderop in de nieuwsbrief.
20-09
Schoolfotograaf
Juf Mascha is aanwezig op school op;
31 augustus, 5 – 14 – 22 - 28 september..

Maandag 28 augustus;
‘wake up tea’
Maandag starten we, zoals gebruikelijk de
ochtend met een ‘Wake-up-tea’.
Gezellig samenzijn op het
schoolplein; even bijkletsen...
De ‘thee’ staat klaar om 8.20 uur…
Natuurlijk zijn alle ouders en
andere betrokkenen welkom!
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Het team

Even voorstellen

Marian; marian.vandenboomen@eenbes.nl
Liesbeth; liesbeth.slegers@eenbes.nl
Anita; anita.debie@eenbes.nl
Chantal; chantal.vermeulen@eenbes.nl
Carmen; carmen.latour@eenbes.nl
Marian H; marian.hanenberg@eenbes.nl
Mascha; mascha.stikvoort@eenbes.nl

Aanwezigheid leerkrachten
Maandag: Marian van 8:30 tot 12:00 uur
Carmen, Chantal en Liesbeth (hele dag)
Dinsdag: Carmen, Anita en Marian
Woensdag: Carmen, Anita en Liesbeth
Donderdag: Carmen en Chantal (hele dag)
Marian ’s morgens
Liesbeth van 9:00 tot 11:00 uur
Vrijdag: Carmen en Chantal (hele dag)
Marian ’s morgens
Liesbeth van 9:00 tot 11:00 uur
Marian H. is aanwezig op dinsdag óf donderdag.

Teamuitje
Op donderdag 24 augustus hebben Marian en
Marian een superleuk teamuitje voor beide
teams georganiseerd; Een fototocht in Asten,
Koken zonder Pannen en Escape-koffers…

Mijn naam is
Chantal
Vermeulen en
vanaf dit nieuwe
schooljaar werk ik
als leerkracht in
groep 4-5-6.
Op maandag, donderdag en vrijdag sta ik voor
de groep. Ik vind het een uitdaging om alle
gymlessen te mogen geven.
In het dagelijks leven woon ik in Helmond
(Brandevoort) met mijn man en onze 2
dochters. Ik houd van sporten en lezen.
Komende week maak ik graag kennis met jullie
en hopelijk leer ik jullie snel kennen.
Ik heb er zin in!

Algemene ouderavond
Op dinsdag 19 september staat de algemene
ouderavond op het programma.
De avond ziet er als volgt uit;
- 18.30 uur informatie voor groep 3
- 19.00 uur informatie groep 1-2-3 en voor
groep 7-8.
- 19.30 uur algemene info voor alle ouders.
We blikken vooruit op schooljaar 2017-2018.
- 20.00 uur informatie groep 4-5-6.
Welkom! De koffie staat klaar!

En de winnaars;

Eerste gesprekken
De eerste oudergesprekken zijn dit schooljaar in
de week van 17 t/m 21 oktober.
U heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om al
eerder een afspraak te maken!
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Herstart ‘Bouw’

Gym

Vanaf de tweede schoolweek gaan we het
schoollezen met ‘Bouw’ opnieuw hervatten.
Vóór de zomervakantie hebben diverse
leerlingen uit groep 2, 3 en 4 samen met een
tutor (leerling uit de bovenbouw) gewerkt met
het programma BOUW!
Dit programma is ter voorkoming en
behandeling van leesproblemen. Hierbij is het
de bedoeling dat de kinderen 2x per week thuis
en 2x per week op school 15 minuten oefenen
met dit programma. Omdat we ervan overtuigd
zijn, dat dit programma zijn vruchten zal
afwerpen gaan we ook na de vakantie hiermee
door.
We willen jullie nogmaals op het hart drukken,
dat het programma alleen zal werken, wanneer
er thuis én op school geoefend wordt.
Vanaf volgende week gaan we weer starten
met Bouw.

Juf Chantal gaat komend
jaar de meeste gymlessen
verzorgen.
Alle kinderen zijn verplicht
gymschoenen, een
T-shirt en een korte broek
te dragen.

Sloffen op school
Alle kinderen mogen sloffen meebrengen naar
school. Wanneer het slecht weer is, zullen wij
het “sloffenbordje” bij de ingang omdraaien. De
kinderen weten dan dat ze die dag lekker op
hun sloffen mogen lopen in de school.

Rapporten
Graag ontvangen wij de rapporten die nog thuis
liggen in de loop van komende week retour.

Rubriek ‘Kleintjes’
U kunt onze nieuwsbrief nog steeds gebruiken
voor aanbod en vraag van spullen en diensten.
U kunt uw advertentie mailen naar een van de
teamleden.

LET OP: de gymlessen starten al AANSTAANDE
MAANDAG!!
Wanneer een kind door omstandigheden niet
kan gymmen, graag even een briefje van de
ouders…
Vanaf groep 5 schrijven de kinderen na
schooltijd regels wanneer ze geen gymspullen
bij zich hebben.
Op maandag;
- Van 12.30 tot 13.15 uur;
Gym voor groep 3-4-5-6 met juf Chantal.
- Van 13.45 tot 14.30 uur;
Juf Chantal geeft gym aan groep 7-8.
Juf Carmen geeft nu les aan groep 5-6.
Groep 4 werkt (aan de computer) bij juf
Carmen.
Op dinsdag;
- Van 13.30 tot 14.15 uur;
Groep 1-2 gymmen met juf Marian.
Op donderdag;
- Van 12.30 tot 13.15 uur;
Gym voor groep 1-2-3-4 met juf Chantal.
Juf Carmen geeft les aan groep 5-6-7-8.
- Van 13.45 tot 14.30 uur;
Juf Chantal geeft gym aan groep 5-6-7-8.
Juf Carmen geeft les aan groep 1-2-3-4.

Eenbes basisschool Sint Jozef maakt deel uit van ‘Eenbes Basisonderwijs’, stichting voor
primair onderwijs met 28 basisscholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek
en Nuenen. Elke dag biedt zij onderwijs aan 5.800 leerlingen. www.eenbes.nl

Voor de nieuwe groep 7/8

De ‘Gouden Weken’

Willen de kinderen van groep 7 zorgen voor een
eigen mailadres? Dank je.
Het mailadres graag even doorgeven door een
mailtje te sturen naar juf Carmen.
Vergeet je niet om 1 of 2 leuke vakantiefoto’s
mee te nemen! Kun je niet printen in kleur?
Stuur ze dan even per mail naar
carmen.latour@eenbes.nl
Ps. Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief;
Je hebt géén agenda nodig. Die krijg je van
school, samen met een huiswerkmapje.
Je mag wél een etui van thuis meenemen.
De inhoud daarvan wordt door school verzorgd.

De eerste schoolweken zijn heel erg belangrijk
voor een positieve groepsvorming.
Daarom gaan we de eerste drie weken starten
met ‘De Gouden Weken’. Dagelijks worden er 1
of meerdere niet competitieve oefeningen
gedaan om de groepsvorming te begeleiden en
vorm te geven.

De Gouden Weken worden ingezet om het goud
dat we in handen hebben, de leerlingen, in korte
tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne
sfeer in de groep heerst, een schooljaar lang!

Thema’s schooljaar ’17-‘18
De volgende items staan voor komend
schooljaar op de agenda;
1. We gaan onze basis verder versterken. We
denken aan; inzicht voor individuele kinderen en
onderlinge sfeer, sterke instructies, verbinden
van lessen, DenkBeelden, coöperatief werken,
werken met persoonlijke doelen.
2. We gaan op sociaal- emotioneel gebied meer
gestructureerd werken. Dit doen we in
combinatie met coöperatieve werkvormen.
3. We verdiepen ons in het begrijpend
leesonderwijs en in ons aanbod Engels.
Hoe kunnen we de resultaten versterken?
4. Op ICT gebied gaan we stappen zetten onder
leiding van juf Chantal.

De ‘Gouden Weken’ starten direct na de
zomervakantie in alle groepen en duren drie
weken. Het zijn cruciale weken. Kinderen
ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen sociaal,
maar ook cognitief en fysiek. In een
zomervakantie kunnen ze enorme
ontwikkelingssprongen maken. In het proces
van groepsvorming zie je dat terug. Begeleiding
in deze beginfase is daarom doorslaggevend
voor het ontwikkelen van een positief klimaat
en het gezamenlijk vaststellen van normen.

We wensen…

…iedereen een heel fijn en leerzaam
2017-2018 !!

5. We blijven investeren in het samenwerken
met Eenbes Basisschool Heuvelrijk.
We houden u via de nieuwsbrieven op de
hoogte van de thema’s.
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Ingezonden stukken

LEVgroep is een organisatie voor welzijn en
zorg. Wij bieden informatie, advies, begeleiding
en ondersteuning aan mensen met vragen op
maatschappelijk, psychosociaal en
welzijnsgebied. We werken in de gemeenten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel en
Someren. www.levgroep.nl
www.facebook.com/LEVgroep
Centraal kantoor: Penningstraat 55 Helmond, (0492) – 59
89 89

Meer zelf doen, meer eigen regie, meer gebruik
maken van het eigen netwerk, minder dure hulp,
korter, sneller en met eigen kracht ……..
Bij LEVgroep zijn we volop bezig met de
ontwikkeling en vernieuwing van onze
dienstverlening, bijvoorbeeld door een ruim
aanbod van trainingen, workshops en cursussen.
Onder de vlag van Leren met LEV ontwikkelen
we meer collectief aanbod voor klanten
(volwassenen en kinderen), vrijwilligers en
netwerkpartners. Passend bij de bakens van
Welzijn Nieuwe Stijl brengen we individuele
hulp en collectieve hulp meer in balans.
Positief opvoeden van tieners - Oudercursus

Tijdens de training leert u een positieve band
opbouwen met uw kind, hoe gewenst gedrag bij
het kind kan worden gestimuleerd, hoe nieuwe
vaardigheden en gedrag aangeleerd kunnen
worden en hoe ongewenst gedrag moet worden
gehanteerd.
De deelnemende ouders leren over de
basisprincipes en opvoedstrategieën van Triple P
door middel van observatie, groepsdiscussie, zelf
oefenen d.m.v. rollenspelen en het geven en
krijgen van feedback. Na iedere bijeenkomst
krijgen ouders thuisopdrachten mee. Sessie 6 &
7 zijn telefoongesprekken. Tijdens het gesprek
evalueert de cursusleider met de ouder hoe het
gaat met het toepassen van de vaardigheden in de
thuissituatie.
De training bestaat uit: 5 bijeenkomsten van 2 tot
2,5 uur en 2 telefoongesprekken van 15 tot 30
minuten en wordt gegeven door Liesbeth
Schobers en een collega. Data: 10 en 24 oktober,
7 en 21 november en 19 december van 19.00 21.00 uur. Locatie wordt later bekend gemaakt.
Aan de training is een eigen bijdrage verbonden
van € 45,- per persoon, vnl. een
onkostenvergoeding voor het werkboek. Mocht
dit een bezwaar zijn voor deelname dan gaan we
daarover graag met u in gesprek.
Voor meer informatie en/of aanmelden:
U kunt bellen met Liesbeth Schobers voor
informatie op nummer 040-2831675 en
aanmelden via de website
www.lerenmetlev.nl/zinzicht

Positief opvoeden, dat wil toch iedereen? Maar
soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken.
We organiseren verschillende varianten van onze
'Triple P-trainingen'. Voor ouders die
gedragsproblemen bij hun kind ervaren (12-17
jaar), thuis, op school, in clubs of met vrienden
heeft Leren met LEV, onderdeel van LEVgroep
Leven & Verbinden de training Positief
opvoeden van tieners ontwikkeld.
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