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Kalender
voor de komende weken
21-12

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

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

18-01
25-01
26-01

Definitieve adviesgesprekken
Groep 8
Nieuwsbrief 7
Creamorgen

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Vrijdag
12 januari
Dinsdag
16 januari
Donderdag 25 januari

Donderdag 21 december vieren we kerst op
school.
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 iets drinken en
gezellig nakletsen. Ouders zijn vanaf dit moment
verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
Iedereen is van harte welkom!

Bedankt!!
Wendy Renders neemt afscheid van de OR.

Speciaal welkom
Een speciaal welkom aan;
Myrthe en Merle Vermeulen
Zij verhuizen naar Nederwetten en starten op
maandag 8 januari.
Van harte welkom en wij wensen jullie een hele
fijne tijd bij ons op school!!

De Herdertjestocht is ‘haar
laatste klus’. Fantastisch
Wendy, hoe je dit samen met
Marieke hebt geregeld!!
Complimenten daarvoor!
Enorm bedankt voor je inzet
in al je OR jaren…

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 steeds
meer kinderen zijn die thuis
ook oefenen met bouwlezen.
Dit is heel prettig, want door
veel te lezen kan er
vooruitgang geboekt
worden.
Denken jullie er ook aan om
in de kerstvakantie ook te blijven (bouw)lezen??

Wat hebben we veel positieve, enthousiaste en
bewonderende reacties gehad op de in de
kerstsfeer gebrachte school!! Afgelopen week
kregen we een compliment van onze
netwerkbeheerder. Hij bezoekt gemiddeld 15-20
scholen per week en hij had nog niet zo’n
sfeervolle hal gezien…….

aspirantenorkest van het Gerwens Muziekkorps
spelen er ook veel
leerlingen van onze
basisschool mee. Op
school wordt er druk
geoefend onder
begeleiding van
Marieke Rovers, Zsuzsi
Varro en Linda
Tielemans.
Komt u ook naar de
viering??

Wat een verrassing op maandag 11 december!!
Terwijl in het zuidoosten van Nederland code
rood werd afgegeven vanwege de hevige
sneeuwval, ging er in de groepen een hard
gejuich op toen ze Nederwetten zagen
veranderen in een wit landschap.

Er is volop in de
sneeuw gespeeld.

Op zondag 24 december vindt er in de
H. Lambertuskerk te Nederwetten om 18.30 uur
de meezing-gezins-viering plaats. Behalve het
Eenbes basisschool Sint Jozef maakt deel uit van ‘Eenbes Basisonderwijs’, stichting voor
primair onderwijs met 28 basisscholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek
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Juf Carmen gaat binnenkort minder voor de
groep werken, omdat ze uitbreiding van uren
krijgt als adviseur voor Cedin Onderwijsadvies.
In januari en februari gaan de kinderen van
groep 3 t/m 8 en alle leerkrachten werken met
het digitale programma Junior Einstein. Dit is
een digitaal oefenprogramma waarmee de
kinderen alle schoolvakken op hun eigen niveau
zowel thuis als op school kunnen oefenen. De
kinderen ontvangen hiervoor na 15 januari
uitleg en een inlogcode. Aan het eind van de
periode zal deze proef geëvalueerd worden.
Wanneer u op- of aanmerkingen heeft,
ontvangen we deze ook graag.

To do… Checklist…
Elke dag. Op tijd op school.
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.

Dank je wel kinderen van groep 3-4-5 voor het
maken van mooie kerstkaarten. Een aantal
kinderen hebben deze bezorgd bij de huizen
grenzend aan ons schoolplein.

24 december. Gezinsviering om 18.30 uur in
de kerk.
Groep (2)/3/4/5. Twee keer per week
bouwlezen.
Uitrusten en genieten van de vakantie.

Op de website van de Eenbes staat een vacature
voor een groepsleerkracht.

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

