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Kalender
voor de komende weken
Vr 29-6

Ma tot
Woe
Vr 06 - 07
Ma 20 - 08

Juffendag
Na de pauze crea
’s middags spetterfestijn voor
groep 5 t/m 8
Schoolkamp groep 7-8
Laatste schooldag
’s middags alle leerlingen vrij
Eerste schooldag 2018-2019.
In de week voorafgaand hieraan
zijn wij vrijwel iedere dag op
school bereikbaar.

Meneer Harold op school:
Vrijdag 29 juni
Woensdag 4 juli

BOUW!
De afgelopen jaar hebben diverse leerlingen uit
groep 2, 3 en 4 samen met een tutor (leerling uit
groep 6 of 7) gewerkt met het programma
BOUW! Dit is een web-based ondersteuningsprogramma 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 en op school geoefend wordt.
In september gaan we dan ook op dezelfde manier
verder.

Juf Marian H en Juf Marian vd B hebben dan ook
gezorgd voor voldoende leesboekjes voor thuis.
Verder mogen jullie natuurlijk gewoon
doorwerken met BOUW! en gaan we na de
vakantie door waar de kinderen gebleven zijn.
Alle maatjes van de Bouwlezers; Goed gedaan!
Dank je wel voor al jullie hulp!

Bedankt juffen en meester!!
Aan het eind van dit schooljaar nemen we
afscheid van een viertal juffen / meesters;
- In februari kwam juf Manon ons team
versterken. Ze kwam naast juf Carmen in groep
7-8 te staan. Een hectische tijd in deze groep,
want er moet van alles gebeuren.
- De laatste jaren heeft juf Liesbeth met veel
plezier in groep 1-2-3 gewerkt. Een perfecte match
samen met juf Marian. We hebben samen hard
gewerkt en onze jongste kinderen een goede basis
meegegeven.
- Onze stagiares meneer Thomas en juf Daphne
gaan naar hun volgende stageschool. We hebben
jullie gezelschap en hulp zeer gewaardeerd!
Wij vinden dat deze juffen en meester op een hele
goede manier ons onderwijs versterkt hebben.
Ook voor het team hebben jullie je voor 100%
ingezet. Niets was teveel en er was ook altijd tijd
voor humor. Wij zijn jullie heel erg dankbaar voor
jullie inzet voor onze school en wensen jullie veel
geluk op jullie nieuwe scholen.
Dikke pluim voor jullie!

Natuurlijk blijft het voor de kinderen uit groep 3
belangrijk dat zij ook in de vakantie blijven lezen.
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

Vakantiebieb
Ook dit jaar bestaat er weer de
mogelijkheid om vanaf 1 juli
gratis ‘de vakantiebieb’ te
downloaden. Hierop staan diverse boeken
voor het hele gezin.
https://www.vakantiebieb.nl/

een eigen mailadres hebben, waarmee je ook zelf
in kunt loggen.
In het nieuwe schooljaar ontvangen jullie ook de
nieuwsbrieven en mededelingen op je eigen
mailadres.
Geef je mailadres ook even door aan meneer Dirk;
dirk.meulendijk@eenbes.nl

Laatste schooldag

Shirts
Wil je even nagaan of je je school shirt hebt
ingeleverd?!
We missen er nog een paar...

De laatste schooldag van schooljaar 2017/2018 is:

Vrijdag 6 juli

In het zonnetje!!
Een bedankje voor de ouders die hebben
geholpen tijdens de poetsavond van
woensdag 27 juni.

De oudercommissie heeft (weer) iets heel leuks
georganiseerd voor alle kinderen.
We zwaaien groep 8 met z'n allen uit om 12.00
uur en wensen ze alle zes veel succes en plezier op
de middelbare school;

Superfijn dat jullie er
waren!!

In het zonnetje!!
Een bedankje voor de ouders die hebben
geholpen vóór en tijdens de musicalavond van
dinsdag 26 juni.
Superfijn dat jullie er
waren!!

Rapporten
De rapporten mogen in de zomervakantie thuis
blijven liggen.
Wilt u ze in het nieuwe schooljaar in een van de
eerste weken weer meegeven?
De rapporten van groep 8 mogen jullie uiteraard
houden.

Tijn, Anouk, Quinn en Thomas
fietsen naar het Eckart College.
Job gaat de Rooi Pannen bezoeken en Bram zoekt
een uitdaging op het Lorentz Casimir Lyceum.
We wensen jullie een fijne nieuwe school!
We gaan op de laatste schooldag ook weer met z'n
allen gezamenlijk lunchen. De oudercommissie
nodigt iedereen hiervoor van harte uit om 11.30
uur.

Wij wensen iedereen een …

Voor de nieuwe groep 7/8…
Jullie krijgen een agenda van school.
Je mag 1 etui meenemen. Op school wordt deze
gevuld. Spulletjes van thuis worden weer mee
naar huis gegeven.
Willen de kinderen van de nieuwe groep 7 zorgen
dat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar

Graag tot ziens op maandag 20 augustus!!

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

