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Kalender

Speciaal welkom

voor de komende weken

Een speciaal welkom aan;

30-11
01-12
05-12
06-12
07-12
08-12
11-12
13-12

21-12
21-12

22-12
25-12 tot
05-01
08-01
15-01

Nieuwsbrief 5
Sinterklaasviering
Kerst versiermiddag 12.30-14.30u
School start om 10.30 uur
Informatieavond over de
Herdertjestocht 20.30 uur
Voorlichting groep 7-8 Halt
‘Overlast jaarwisseling’
Mini-voorstelling toneel
Workshop muziek Boomwhackers
Let op; School is later uit.
Zie verderop in de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 6
Middag vrij. 17 uur Kinderdiner
18 uur. Herdertjestocht. Elke 10
minuten start er een groep.
Vanaf 19 uur; Kerstcafé
School start om 9.30 uur
Alle kinderen zijn vrij om 12.15 u
Kerstvakantie
Eerste schooldag in 2018
Informatieavond groep 7
Let op; De tijd van de infoavond
over het voortgezet onderwijs
verzet van 18.30 tot 19.30 uur.

Staf Grauls
Staf is aan het wennen.
Hij wordt op 8 december 4 jaar.
Van harte welkom en wij wensen jou en je gezin
een hele fijne tijd bij ons op school!!

Vrijdagochtend 1 december
komt Sinterklaas naar onze
school.
Tijdens de sinterklaasviering
bij ons op school gaan de groepen 1 t/m 4
samen leuke Sint-activiteiten doen. Groep 5 en
6 doen in de klas het cadeautjesspel. Groep 7-8
maken surprises. Zie vorige nieuwsbrief.
Woensdag 6 december worden de leerlingen
om 10.30 uur op school verwacht. Ze mogen
dan één cadeautje meenemen. Liefst een
spelletje.

Starttijd was eerst 19 uur. Aanpassing i.v.m. een
teamvergadering om 19.30 uur.

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Vrijdag
1 december
Maandag
4 december
Donderdag 14 december
Maandag
18 december

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

We merken dat er onduidelijkheid heerst over
de manier waarop ouders contact zoeken met
de leerkrachten. Graag scheppen we hierin
duidelijkheid.
- Ziekmeldingen en meldingen over te laat
komen ontvangen we graag via de
schooltelefoon; 040-2831207.
- Dringende leerlingzaken willen we graag
persoonlijk na schooltijd bespreken. Maakt U
hiervoor even een afspraak?
- Indien u een mail stuurt, streven we ernaar om
de mail binnen twee dagen te beantwoorden.
Wilt u ervoor zorgen dat beide leerkrachten van
de groep de mail ontvangen? Het antwoord
sturen wij ook naar de andere leerkracht.
Praktische zaken van een werkgroep (bijv. sint,
kerst) mogen via de app.
Hiermee willen we ervoor zorgen dat onze
leerkrachten tijdens werkuren vooral met de
groep bezig zijn en niet met app berichten.

Helaas niet gewonnen,
maar wat een kanjers zijn het!!
#Mediamasters2017

We willen U vragen om ervoor te zorgen dat Uw
kind op tijd op school is. We merken steeds
vaker dat kinderen te laat op school zijn.
We willen om 8.30 uur met de lessen starten. U
en uw kind zijn om 8.25 uur van harte welkom!

Afgelopen weken hebben we het Bouwlezen
geëvalueerd.
Bij de meeste kinderen hebben we nieuwe duo’s
gevormd. Vraag even aan uw kind wie zijn of
haar nieuwe maatje is.
Overige vragen via de bouwleerkrachten.
Blijven jullie thuis ook
twee keer per week
oefenen?!

Herinnering voor ouders van groep 6, 7 en 8.
U heeft een leesbare versie in uw mailbox
ontvangen.
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1) Toneel
Bureau Enthousiasment verzorgt op maandag
11 december een korte toneelvoorstelling
waarin de kinderen kijken en actief meedoen
aan de promotieshow van Star Class.
De kinderen krijgen op die dag een flyer mee
naar huis voor de cursus "kennismaken met
theater” die op Heuvelrijk verzorgd wordt.
2) Muziek
Op woensdag 13 december wordt
een workshop Boomwhackers
verzorgd.

09.30-10.15 onderbouw
10.30-11.15 middenbouw
11.15-12.00 bovenbouw
12.00-12.15 generale repetitie
12.15 presentatie aan de ouders
U bent van harte welkom om te komen kijken.
Let op. Hierdoor is de school iets later uit.

Op de website van de Eenbes staat een vacature
voor een groepsleerkracht.
Juf Carmen gaat binnenkort minder voor de
groep werken, omdat ze uitbreiding van uren
krijgt als adviseur voor Cedin Onderwijsadvies.

Gevraagd
Eierdozen. Dank U!

De gymtijden van alle kinderen uit de
onderbouw zijn voortaan op maandag en
donderdag.

To do… Checklist…
 Elke dag. Op tijd op school.
 1 of 4 december. Intekenen voor de
Kerstversiermiddag op 5 december.
 Mail sturen om te helpen bij de
Herdertjestocht; ornederwetten@eenbes.nl
 6 december. School start om 10.30 uur.
Cadeautje mee.
 7 december. Infoavond Herdertjestocht.
 13 december. Voorstelling om 12.15 uur.
School later uit.
 21 december. School om 12.15 uur uit.
Middag vrij. Kinderen op school om 17 uur.
 21 december. Vanaf 18 uur. Meelopen met
de Herdertjestocht.
 22 december. School start om 9.30 uur.
Vrije middag voor groep 5 t/m 8.
 Groep (2)/3/4/5. Twee keer per week.
Bouwlezen.
…
…
…
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LET OP: Op donderdagmiddag 21 december zijn
alle leerlingen vrij. Op vrijdagochtend 22
december starten we om 9.30 uur.
De kerst-vakantie start voor alle kinderen om
12.15 uur.

We hebben voor de herdertjestocht veel glazen
potjes nodig.
U kunt ze inleveren op school.
A.u.b. alleen schone potjes inleveren zonder
etiket en zonder deksel. Bedankt hiervoor!

We zoeken 4 ouders die op dinsdagmiddag
5 december van 12.30 tot 14.30 uur komen
helpen om de school in kerstsfeer om te
toveren…

Op donderdag 21 december is onze kerstviering.
De kinderen worden om 17 uur op de
speelplaats verwacht. A.u.b. niet eerder komen.
De deur gaat om 17 uur open. Het kinderdiner
vindt plaats van 17 tot 18 uur. Tussen 18 en 19
uur vertrekken er elke 10 minuten groepjes
kinderen vanaf school voor het lopen van de
Herdertjestocht. Alle belangstellenden zijn
welkom om bij een groepje aan te sluiten.
Na afloop van de Herdertjestocht is het
kerstcafé geopend. Hier kunt u, tegen
gereduceerde prijzen, gezellig nakletsen.
Iedereen is van harte welkom!

U kunt zich opgeven op de intekenlijst in de hal
van de school.
U kunt zich nog steeds opgeven als hulpouder
tijdens de herdertjestocht.
Dit mag ook als groepsbegeleider in het groepje
van uw eigen kind. Graag aanmelden bij
Marieke of Wendy van de OR.
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