Nieuwsbrief 3,
12 oktober 2017

Kalender
voor de komende weken
13-10

16-10 t/m
20 -10
23-10
26-10
09-11

Afsluiting kinderboekenweek
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Open podium vrijdag 13 oktober
11.00 uur
Op vrijdag 13 oktober hebben we weer een
open podium. Iedereen is van harte welkom om
te komen kijken. Ook opa's, oma's, andere
familieleden en mensen uit het dorp die het
gezellig vinden om er even tussenuit te gaan zijn
van harte welkom!!
ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT: IEDEREEN
IS WELKOM!!!

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Maandag 23 oktober
Vrijdag 3 november
Dinsdag 7 november

Nieuws uit groep 1-2-3
De kinderen hebben de afgelopen weken
heerlijk gegriezeld in de toverhoek. De juffen
zijn regelmatig omgetoverd in kikkers, poesjes
of heksen. Ook de toverdranken waren zeer
bijzonder. Het was een leuk thema, dat zeer tot
de verbeelding van de kinderen sprak.
Na de herfstvakantie beginnen we met het
thema herfst, daarna komt de Sint weer in ons
land en we sluiten dit jaar af met het thema
kerst.
Voor de herfsthoek hebben we weer materialen
nodig uit het bos. Als u met de kinderen een
wandeling gaat maken, zou het fijn zijn als ze op
zoek gaan naar: kastanjes, eikels, noten,
bladeren en andere herfstspullen. Daar kunnen
we in de klas weer veel activiteiten mee doen.

Kinderboekenweek
2017
Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is
“gruwelijk eng” Iedere groep heeft hier de

Voor nu eerst een lekker weekje uitrusten.
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

afgelopen periode de nodige aandacht aan
geschonken .
Het open podium op 13 oktober zal in het teken
staan van deze Kinderboekenweek.
Durven jullie ook te komen kijken naar onze
Gruwelijk Enge optredens?

nemen met school. De onderzoekgegevens
worden namelijk anoniem verwerkt. Wij kunnen
niet persoonlijk op eventuele vragen of
opmerkingen reageren.
Zodra wij de uitslagen van het
tevredenheidsonderzoek ontvangen zullen wij
deze uiteraard met u delen. Wij hopen op uw
medewerking te mogen rekenen!

Themaweek: Rollen in de
groep

Deelname
Tevredenheidsonderzoek
Maandag 30 oktober starten we met het
tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder
alle ouders van de 27 Eenbes basisscholen.
Wij vragen u, als ouder van Eenbes basisschool
Sint Jozef, hier aan deel te nemen.
De informatie die wij hier uit halen wordt door
het bestuur en de school gebruikt om het
onderwijs nog beter te maken. Hoe meer
mensen de online vragenlijst invullen, hoe
betrouwbaarder de informatie is.

Het doel van deze themaweek is het bewust
worden van de eigen rol in de groep (en de rol
van andere kinderen), waardoor de kinderen
werken aan de eigen samenwerkingsvaardigheden. Na de eerste schoolweken
(Forming- en Normingfase ), waarin we samen
de positieve groepsdoelen en groepsregels
hebben opgesteld, komen we in een volgende
fase: de Stormingfase. Om een positieve groep
te vormen is het belangrijk om samen te kijken
naar de verschillende rollen in de groep. Met
behulp van prentenboeken, verhalen,
buitenspeelactiviteiten, kringgesprekken en
diverse sociaal emotionele spellen gaan we de
verschillende rollen in kaart brengen.

Ieder gezin ontvangt aan het begin van de week
van 30 oktober, op één van de bij ons bekende
mailadressen een uitnodiging. Een persoon
krijgt een link naar de vragenlijst. Deze mail
wordt namens de school door het bedrijf
Beekveld & Terpstra gestuurd.
Wij willen u vragen deze online vragenlijst zo
snel mogelijk in te vullen.
Op school zullen, naast alle medewerkers, ook
de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de
vragenlijst invullen.
Mocht u naar aanleiding van de vragenlijst
opmerkingen of vragen hebben dan nodigen wij
u uit deze met ons te delen door contact op te
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

Startgesprekken

ANWB lichtbrigade

In de week van 23 oktober staan de
startgesprekken gepland.

Op donderdag 12 oktober heeft de ANWB
lichtbrigade weer de fietsen van leerlingen
gecontroleerd. Vanaf deze plaats willen wij Ben
hartelijk bedanken voor de controle.

Inschrijven hiervoor kan middels de
intekenlijsten die vanaf morgen in de hal liggen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep
7 en 8 meekomen naar het gesprek.

Dankzij hem kunnen de leerlingen weer veilig op
weg!

Constructief communiceren is heel belangrijk
voor school én ouders. Als er thuis iets gebeurd
is, kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn dat de
leerkracht hierover wordt geïnformeerd, zodat
deze hiermee rekening kan houden. Omgekeerd
geldt dat natuurlijk ook. Daarbij zijn de kinderen
allemaal unieke wezens en hebben allemaal hun
eigen onderwijsbehoeften en talenten. Niemand
kent de kinderen beter dan hun eigen ouders en
daarom kunnen zij de leerkracht tips geven die
bij hun kind goed zouden kunnen werken.
Het is de bedoeling dat u voorafgaand aan het
startgesprek over onderstaande vast nadenkt.
✓ Hoe ervaart uw zoon/dochter tot nu toe de
school?
✓ Waarin is uw kind goed? Wat zijn de
talenten?
✓ Wat heeft zijn/haar speciale belangstelling?
✓ Wat zijn mogelijke aandachtspunten?
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