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Kalender
18-05
21-05
22-05
23-05
24-05
28-05
29-05
31-05
07-06
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10-06

Entreetoets

Vormsel in Gerwen
2de

Pinksterdag, vrij dag
Sportdag Heuvelrijk en Sint Jozef
Praktisch verkeersexamen
groep 7-8
Bureau Halt in groep 7-8
Invloed van de groep, jongens
Afscheid juf Mascha, 14.00 uur
19.00 uur teamvergadering
Bureau Halt in groep 7-8
Invloed van de groep, meisjes
Nieuwsbrief 12
Vrije middag groepen 5 t/m 8
H. Communie

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Vrijdag 18 mei
Donderdag 24 mei
Maandag 28 mei

Afscheid
Op maandag 28 mei nemen de kinderen van
onze school afscheid van juf Mascha. We doen
dit om 14.00 uur. Ouders en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Onder het genot van
een drankje sluiten we haar periode als
directeur bij ons op school af.
We kijken terug op een prettige samenwerking
met een open en betrokken persoon vol
onderwijspassie. We wensen je heel veel
plezier op je nieuwe school in Limburg!

Voorgaande jaren maakten de leerlingen van de
groepen 6 en 7 de Entreetoets. Deze toets
gebruikten we om het voorlopig advies te
ondersteunen. Omdat we de toetsdruk erg hoog
vinden én omdat we de scores van de losse
onderdelen niet 1 op 1 konden vergelijken met
elkaar, hebben we besloten deze toetsen niet
meer af te nemen. Wel worden alle Cito
Eindtoetsen bij deze groepen afgenomen. Deze
scores kunnen we beter vergelijken met de
middentoetsen.
Voor het ondersteunen van het advies
gebruiken we sinds dit jaar de Adit toets van
A-Vision in groep 7. Deze toets is adaptief en
sluit aan bij de Route 8 toets in groep 8.

Route 8
De uitslagen van de leerlingen van groep 8 zijn
binnen. Supergoed gedaan allemaal!
Ons schoolgemiddelde ligt zelfs hoger dan het
landelijk gemiddelde...
Eenbes basisschool Sint Jozef; 209,9
Landelijk gemiddelde 206,0
Daar zijn we natuurlijk erg trots op!!

Bereikbaarheid
We zijn ons bewust van het feit dat we
telefonisch erg moeilijk bereikbaar zijn op
beide locaties. We zijn er druk mee bezig om
dit zo snel als mogelijk te verhelpen.

Gefeliciteerd
Alle Communicanten en kinderen die het
Vormsel doen; Alvast van harte gefeliciteerd en
een fijne dag!
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Juffendag

A4D

Op vrijdag 29 juni houden we onze juffendag.
We vieren dan onze verjaardag. Op deze dag is
ook het crea uurtje gepland.

Let op;
De juiste datum van de avondvierdaagse is;
5, 6, 7 en 8 juni.
De aanmeldbrief ontvangt u binnenkort.

Ouderraad
Er treden 2 OR leden af aan het einde van dit
schooljaar. Daarom is er plaats voor 2 nieuwe
ouders.
Wat houdt de OR in? De OR bestaat uit 6 ouders
en stelt zich ten doel de samenwerking tussen
ouders en school te bevorderen.
Dat betekent dat zij in samenspraak en
samenwerking met het schoolteam activiteiten
organiseren en begeleiden zoals de creaochtenden, sinterklaas, kerst, carnaval,
koningsdag, sportdag, schoolreisje en de
eindejaarsactiviteit.
Tevens onderhouden zij contact tussen ouders
en het schoolteam.
Een ouder mag OR lid zijn voor een termijn van
maximaal 4 jaar.
Heb je interesse om bij de OR te komen? Dan
kun je je opgeven voor 20 juni via het volgende
emailadres; ORnederwetten@eenbes.nl
De nieuwe OR leden worden bekend gemaakt
op de laatste schooldag, 6 juli. Bij meerdere
aanmeldingen zal dit d.m.v. loting
plaatsvinden.

Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 en 8 hebben in april
het theoretisch verkeersexamen behaald!

Het praktisch verkeersexamen vindt plaats op
woensdag 23 mei.
Onderstaande website geeft informatie over de
route van het examen.
https://nuenen-ca.vvn.nl/verkeersexamen-9

Dank namens de Ouderraad
Moniek van Lint, Linda Verhoeven, Nicolle
Bloemen, Anke van Ettinger, Noor Horrocks,
Marieke Rovers
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Sportdag 22 mei 2018
Aanstaande dinsdag gaan we weer naar de HAC
velden voor onze jaarlijkse sportdag.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 gaan met de
auto.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan met de
fiets (Zorg dat de fiets in orde is!).
Alle kinderen komen eerst naar de klas,
wanneer iedereen aanwezig is vertrekken we
naar Stiphout.
Zorg dat uw kind op tijd is, zodat we snel
kunnen vertrekken.

Don

Voorlichting bureau Halt
De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen een
voorlichting 'Invloed van de groep' door bureau
Halt. In deze bijeenkomst over groepsdruk
leren de kinderen keuzes maken en hoe ze met
groepsdruk om kunnen gaan.
Voor de jongens; vrijdag 25 mei
Voor de meisjes; donderdag 31 mei

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind het volgende
meeneemt:
-Sportkleding/Sportschoenen
-Lunchpakket
-Fruit
-Zonnebrand
-Flesje water om te vullen.
We sluiten de sportdag om 14.00 uur af. Daarna
vertrekken we weer naar Gerwen /
Nederwetten.
De kinderen van Nederwetten zullen daardoor
mogelijk niet precies om 14.30 uur terug op
school zijn.

Rubriek ‘Kleintjes’
We merken dat er regelmatig vraag en aanbod
wordt geplaatst in de ouderapp.
Hiervoor is deze app eigenlijk niet bedoeld.
Daarom willen we het ‘Kleintjes’ weer terug
laten komen in de nieuwsbrief.
Heeft u iets aan te bieden of te vragen?
Stuur een mailtje naar een groepsleerkracht en
we zorgen dat het in de eerstvolgende
nieuwsbrief geplaatst wordt.

We zijn nog op zoek naar enkele
ouders/grootouders die een spel kunnen
begeleiden.
Groetjes, namens de sportcommissie
Huub Janssen
(huub.janssen@eenbes.nl)
Marian Hanenberg
(marian.hanenberg@eenbes.nl)
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Cursus Positief opvoeden van
tieners
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

De training bestaat uit: 6 bijeenkomsten van 2
uur en 2 telefoongesprekken van 15 tot 30
minuten en wordt gegeven door Liesbeth
Schobers en een collega. Data: 25 mei, 1 juni,
8 juni, 15 juni, 22 juni, 24 augustus.
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 of mailen naar
liesbeth.schobers@levgroep.nl
www.lerenmetlev.nl/zinzicht

Positief opvoeden van tieners - Oudercursus
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.
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. Tot
slot zal er nog een afsluitende bijeenkomst
plaatsvinden.
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Overige stukjes van kinderen
van groep 7-8…

Groep 7-8 is al lang bezig met een
geschiedenis project over de 2de wereld
oorlog. Ieder mocht een onderwerp
kiezen. Zo koos ik bijv. de
hongerwinter/hongernood.
Met je onderwerp mocht je een soort
presentatie houden de meeste kozen
voor een lapbook. Dat is meestal op een
A2 formaat waar ze allemaal
envelopjes op maken en daar in
weetjes/feitjes in doen.
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Van Bram

Ook komt er een veteraan op bezoek
die dan verhalen gaat vertellen. We
gaan ook een historische fietstocht
fietsen want in Nederwetten werd
vroeger veel gevochten. Dit maakt
geschiedenis SUPERLEUK!
Groetjes, Julia

<<MUSICAL>>
In groep 7/8 zijn we weer begonnen

Geschiedenis project
Wij in groep 7/8 hebben allemaal een
geschiedenis project gemaakt.
Het gaat allemaal een beetje over de 2de
wereldoorlog.
Maar ook anderen dingen uit het
verleden zoals de hongersnood.
we hebben dit allemaal met een
lapbook gedaan.

aan de eindmusical waarover we het
doen is nog geheim, maar het word
een superleuke musical. We zijn ook
al aan het oefenen met de tekst en de
liedjes. Dat gaat al heel goed. Ook
ben ik blij met mijn rol in de musical.
De musical is op 26 juni 2018. Kom
vooral kijken naar deze super leuke
eindmusical. Anouk Arts

Een lapbook is
meestal op
een A2
formaat
gemaakt met
enveloppen en
anderen
vakjes waar je interessante weetjes
en of feitjes in doet. En er komt ook
een veteraan naar onze school en we
gaan ook historische fietstocht
maken. Dat maakt geschiedenis veel
leuker. Groetjes, Suus
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