Nieuwsbrief 8,
15 maart 2018

Kalender voor de komende
weken

maken de kinderen kennis met het
vakgebied/hobby of passie van degene die
de workshop geeft. De workshops gaan
plaatsvinden in de week van 28 mei tot en
met 1 juni.

19-0323-03
22-03
27-03

Week van de Lentekriebels

28-03

Paasactiviteit

29-03

Studiedag (alle kinderen vrij!)

30-03

Goede Vrijdag (alle kinderen vrij!)

03-04

Studiedag (alle kinderen vrij!)

11-04

Voetbaltoernooi groep7-8

Groep 7-8

18-04
22-05

Voetbaltoernooi groep 5-6
Sportdag bij de Atletiekvelden in
Stiphout

We zijn gestart; De kinderen van groep 7-8
voeren dit jaar een musical op! Fijn dat we
zoveel ouderhulp hebben. Het wordt
superleuk! Ouders die zich opgegeven
hebben, horen vanzelf via Nicolle Bloemen
wat er verwacht wordt en wanneer we
'vergadering' hebben.

Let’s do it kids (afvalactie)
Audit Bezoek

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Donderdag 22 maart
Donderdag 5 april

Herhaling bericht;
‘Meester in je werk-week’
Vanuit de OR is het plan ontstaan om de
kinderen kennis te laten maken met
verschillende beroepen, hobby's etc.....We
willen dit gaan vormgeven in een ‘Meester
in je werk-week’. Het schoolteam vindt het
een super idee en wil hiervoor ruimte
vrijmaken.
Het lijkt ons een interessante educatieve
activiteit waar de kinderen veel van
kunnen leren en waar ze zeker wat aan
hebben naar de toekomst toe.

We hopen op enthousiaste ouders die graag
een workshop willen geven, elke vorm is
welkom. Je kunt je opgeven middels een
formulier onderaan deze nieuwsbrief.
Hierop kun je je voorkeuren aangeven.
Graag het ingevulde formulier inleveren
VOOR 21 MAART in de daarvoor bestemde
doos in de hal.

Voetbaltoernooi
Binnenkort mogen de kinderen van de
groepen 5-6 en 7-8 weer meedoen aan het
Nuenense scholentoernooi. De
wedstrijddagen zijn op 11 april voor groep
7-8 en op 18 april voor groep 5-6.
Teams worden samen met de leerlingen
van BS Heuvelrijk gevormd.
Opgeven via het formulier in de hal.
Graag samen een oudercoach regelen en
eigen vervoer. Ouders mogen elkaar
natuurlijk ook afwisselen.

De insteek is om verschillende
personen/ouders een workshop te laten
samenstellen voor de kinderen van Eenbes
basisschool Sint Jozef. Op deze manier
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

Audit
Op dinsdag 27 maart krijgt onze school een
‘Audit’. Dit is een bezoek dat eens in de
vier jaar plaatsvindt. In de commissie
zitten 2 directeuren van andere Eenbes
Scholen en 2 projectmedewerkers.
Het doel van een audit is:
-De school feedback geven op de kwaliteit
van het onderwijs.
-Het is een onderdeel van de
kwaliteitscyclus.
-De Eenbes brengt op deze manier de
kwaliteit van haar scholen in kaart,
waardoor zij niet afhankelijk zijn van de
onderwijsinspectie.
Deze dag zal de commissie de groepen
bezoeken en willen zij ook graag met het
team, een aantal ouders en kinderen
spreken. We zullen hier een aantal
personen voor benaderen.
Een korte samenvatting van deze Audit zal
in een volgende nieuwbrief met jullie
worden gedeeld.

Musical PCN
13 maart zijn de kinderen van groep 7/8
naar een musical geweest. Deze werd
uitgevoerd door Plein College Nuenen. Het
ging over: 2 musicals door elkaar, de
Wizard van Oz en Rocky.
De hoofdpersonen waren: Janet, Bradley,
Paul de leeuw, een man van tin, de
vogelverschrikker en Dorothy.
We gingen toen informatie verzamelen voor
onze eigen musical. Ook gingen er meer
scholen kijken naar de musical.
De Wentelwiek, de Rietpluim en
Dassenburcht.
Het is namelijk al bekend dat we een
musical gaan doen en geen film!
Het was een leuk en grappige musical!!!!
AnOuK en JuLiA

Complimentenweken
Bezoek aan PCN musical
Op dinsdag 13 maart is groep 7/8 naar de
musical van het Pcn het was een
samenvoeging van 2 musicals the wizard of
Oz en Rocky. En ze hadden al bestaande
liedje gebruikt en herschreven zoals ik
neem je mee. Deze rollen waren er: Paul
de leeuw, Dorthy, Janet, frank, Max,
Rocky, blikkenman, vogelverschrikker,
Annie en de vertellers. Het was een hele
leuke musical. Alleen niet geschikt voor
jongere leeftijden. Geschikt voor groep 7
en 8 de 1ste 2de 3de 4de 5de 6de natuurlijk voor
ouders. Deze musical was gratis voor
scholen.

De afgelopen weken hebben we in de
groepen extra aandacht besteed aan het
geven en ontvangen van complimenten.
We hebben hiermee geprobeerd een nog
positiever klimaat te creëren.
De kinderen hebben geleerd te benoemen
waar zijzelf en anderen goed in zijn, met
als doel meer succes te ervaren en meer
zelfvertrouwen te krijgen.
Heeft u er thuis misschien ook al iets van
gemerkt?

Getypt door Suus Verhoeven en Pleun
Migchels
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Let’s do it kids
Op 22 maart doen we met onze school mee
met het project Let’s do it kids.
Geen plastic soep op onze stoep!
Van een schone wijk en stad wordt je
vrolijk. Dat is wat de workshops van ‘Let’s
Do It Kids’ willen meegeven aan kinderen.
Binnenkort zijn de gastdocenten van Let’s
Do It Kids te gast op de school van uw kind.
Met een leuke en leerzame dag maken zij
kinderen bewust van (zwerf)afval. Want
zwerfafval op de stoep waait in het water
en wordt plastic soep. Met vreselijke
gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot
aan dolfijnen in de Noordzee. Kinderen zijn
de toekomst. Maar hoe mooi is die
toekomst, als we hier niets aan doen?

inhoudelijke informatie over de plastic
soep naar
www.facebook.com/plasticsoupfoundation
nl
Internationale organisatie Let’s Do It
Lets Do It Kids is verbonden aan de
internationale organisatie Let’s Do It. In
Nederland hebben we tot nu toe al bijna
16.000 kinderen bereikt met onze
boodschap voor een betere en schonere
wereld!

Interview door Nil Horrocks
over het Voortgezet Onderwijs
van Anna v.d. Linden
Wat doe je op de Middelbare School?
Je leert als eerste heel erg veel nieuwe
mensen kennen. Maar op het gebied van
onderwijs krijg je een stuk meer huiswerk
en meer toetsen. Vakken als
handvaardigheid heb je bijna niet meer, en
dat wordt in de loop der tijd ook steeds
minder.

Hulpouders en foto’s
Ook voor ouders is deze dag leuk om mee
te maken. Wij kunnen uw hulp goed
gebruiken. Meld u daarvoor aan bij de
docent van uw kind. Daarnaast maken wij
foto’s van de activiteiten en het aantal
ingezamelde zakken zwerfafval. Kinderen
vinden het heel ‘cool’ om deze foto’s terug
te zien. Wilt u aan de docent doorgeven
indien uw kind niet op de foto mag? Kijk
voor foto’s en info op
https://www.facebook.com/LetsDoItKids/
Draag bij aan minder plastic soep
Middels spannende workshops,
voorstellingen en een opruimactie leren
kinderen alles over het afvalprobleem, de
gevolgen voor dieren en wat kinderen er
zelf aan kunnen doen. Ga voor meer

Wat doe je in de pauzes?
Je hoeft niet meer verplicht naar buiten,
dus de meeste mensen blijven gewoon
binnen. In de zomer is dit natuurlijk wat
anders. Wat we doen is vooral eigenlijk
praten en veel mensen zitten ook best veel
op hun telefoon. Pauzes zijn voor veel
leerlingen ook nog het perfecte moment
om nog even snel te leren voor een toets.
Hoe ga je om met de juffen/meesters?
Je hebt bij elk vak een andere docent, dus
echt een speciale band of iets in die
richting heb je niet met docenten. Wel
heeft elke klas zijn eigen mentor waar je
altijd terecht kunt. Vaak zijn de problemen
meer klassikaal en als je echt een privé
probleem hebt wordt je nog wel eens
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doorverwezen naar een algemeen
vertrouwenspersoon op school.
Heb je een kluisje?
Je kan een kluisje aanvragen en dan krijg
je er een. Ik heb dat ook gedaan alleen is
mijn kluisje op niet zo’n hele fijne plek.
Hij zit in de fietsenkelder waar ik zelf nooit
kom omdat mijn fiets altijd boven staat. Ik
maak dus geen gebruik van mijn kluisje
tenzij ik echt te veel spullen heb die ik
mee moet nemen. Meestal als dit het geval
is leg ik mijn spullen gewoon in een kluisje
van een vriendin, want die zit op een
fijnere plek.

Kangoeroe wedstrijd

Kangoeroe wedstrijd
Wij hadden vandaag in de klas een
kangoeroe wedstrijd heel de wereld doet er
aan mee.
De kangoeroe wedstrijd is in Australië
bedacht en inmiddels doet heelde wereld
er aan mee.
Het heet de kangoeroe wedstrijd omdat er
in Australië heel veel kangoeroes leven.
De kangoeroe wedstrijd bestaat uit
wiskunde/rekenen het zijn ander soorten
vragen dan dat je normaal in je werk boek
maakt.
Groetjes, Fenne

Op donderdag 15 maart deden alle
leerlingen van groep 5 t/m 8 mee aan de
Kangoeroe Wedstrijd. Hieronder volgt een
kort verslag door een aantal leerlingen.
Je krijgt 50 minuten om de vragen te
beantwoorden.
Er zijn 24 vragen maar ze zijn moeilijk
maar je kan ook op weet ik niet drukken.
Er zijn 5 antwoorden a-b-c-d-e een
antwoord is maar goed je mag alleen maar
een potlood gum en kladpapier geen
rekenmachine gebruiken. Kangoeroes leven
in Australië in alle landen doen ze het. Je
kan de beste van Europa zijn of van de
wereld zijn. En je naam moet je van boven
naar beneden zetten en op een ander
blaadje moet je de antwoorden zetten.
Niek en Milan
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Uitslag Tevredenheidsonderzoek 2017
Samenvatting voor ouders;
Mooie score tevredenheidsonderzoek 2017

Onze school heeft in het najaar van 2017 een tevredenheidsonderzoek gehouden.
Ouders geven onze school een 8,5. Hier zijn wij trots op!
Hieronder kunt u meer lezen over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek.
Opbouw samenvatting:
Eerst hebben we rapportcijfers weergegeven nav het tevredenheidsonderzoek. Vervolgens ziet u onze
rapportcijfers vergeleken met het landelijk gemiddelde. Daarna hebben wij voor u de meest opvallende,
belangrijke resultaten op een rijtje gezet onder het kopje ‘Wat valt ons op?’
Onderaan deze samenvatting vindt u conclusies en actiepunten.
Hieronder vindt rapportcijfers n.a.v. het tevredenheidsonderzoek:
- In de eerste kolom (doelgroep) staat wie het rapportcijfer gegeven heeft
- In de tweede kolom (intern gemiddeld rapportcijfer) het resultaat van de vragen die u, onze
collega’s en de kinderen van onze school beantwoord hebben.
Doelgroep

Gemiddeld rapportcijfer

Medewerkers 2017

8,3

Ouders 2017

8,5

Leerlingen 2017

8,1

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde; dit ziet u weergegeven in
het schema hieronder.

Wat valt ons op?
Ouders geven aan dat er een fijne sfeer heerst op school. Hun kinderen gaan graag naar school. Ouders
ervaren persoonlijke aandacht en een sterk onderwijsleerproces. Ouders geven aan dat zij de
leerkrachten vakbekwaam vinden en dat de informatievoorziening goed is.
Zij zouden graag meer mannen in het team zien en meer aandacht voor cultuur en religies. Tevens zouden
zij de leerlingen graag in aantal meer verdeeld zien over de school. Ouders staan nog steeds helemaal
achter hun schoolkeuze en raden onze school aan bij anderen.
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Leerlingen geven ook aan dat de sfeer op school positief en veilig is. Zij geven aan graag naar school te
gaan. Leerlingen ervaren dat de teamleden eenduidige regels en afspraken hanteren. De leerlingen vinden
het pedagogisch klimaat sterk en de leermiddelen goed. Daarnaast leren zij goed samenwerken en vinden
zij de uitleg van de leerkrachten goed en duidelijk. Leerlingen geven aan dat het onderwijs aan sluit bij
hun belevingswereld. Zij zouden graag meer inbreng willen en meer op niveau willen werken met
devices.
Conclusies en acties
- Wij zijn trots op en tevreden met de resultaten van dit onderzoek. Fijn dat ouders en leerlingen
ons deze feedback geven!
- We scoren hoog op de items uit het onderwijsleerproces, zoals bijvoorbeeld het lesgeven, de
leermiddelen, onze begeleiding en ondersteuning.
- Wij blijven doen waar we goed in zijn; uw kind goed kwalitatief onderwijs bieden met
vakbekwame leerkrachten!
- Kinderen en ouders gaan graag naar school, voelen zich veilig en hun inbreng wordt serieus
genomen.
- Wij streven naar meer inbreng van de kinderen en meer aandacht voor ‘cultuur en religies’.
- Differentiatie door meer digitale middelen, dan kunnen we kinderen nog beter op eigen niveau
leerstof verwerken; hier wordt op korte termijn zichtbaar resultaat op verwacht.

Missie
‘De opdracht waar de school voor staat
is te zorgen dat alle kinderen op onze school
zich maximaal ontwikkelen’.
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Informatie voor ouders, docenten van groep acht en intermediairs
PLEZIER OP SCHOOL
Zomercursus voor aanstaande brugklassers
In de laatste week van de komende zomervakantie zal door Stichting LEVgroep weer de tweedaagse
training Plezier op school worden georganiseerd voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs
gaan. Deze training in sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool niet
op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar
moeilijk vriendjes krijgen, durven geen nee te zeggen, hebben ruzie zonder dat ze het willen of staan
vaak alleen. Doel van de cursus is de kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen
naar de nieuwe school te gaan.
De training vindt in de vakantie plaats omdat er dan sprake is van een overgangssituatie. In een
overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor verandering en is de kans dat het geleerde
naar de alledaagse situatie vertaald wordt, het grootst. Juist omdat de kinderen na de vakantie naar
een andere school gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te
maken met leeftijdsgenoten.
In de training ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. De
kinderen leren positief te denken en op een ontspannen en speelse wijze worden de volgende
vaardigheden aangeleerd:
 Contact leggen met andere kinderen;
 Opkomen voor zichzelf (assertiviteit);
 Omgaan met plagen en pesten;
 Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.
Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen
de ouders kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We
besteden ook aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen
na de cursus. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na de cursus komen alle deelnemers nog een dagdeel bij elkaar om met elkaar terug te kijken op de
cursus en de ervaringen tijdens de eerste weken op de nieuwe school. Ook is er ruimte voor
herhaling van oefeningen uit de training.

Praktische informatie
Data:
Ouderbijeenkomst: Maandagavond 26 juni 2018, van 19.30 uur tot 20.30 uur
Locatie: Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond
Training:

Maandag 13 augustus 2018 en dinsdag 14 augustus 2018,
van 9.30 uur tot 16.30 uur
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Locatie:

in Helmond, definitieve locatie volgt nog

Terugkombijeenkomst: Donderdagmiddag 11 oktober 2018, van 16.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55, Helmond

Afsluitend gesprek:
trainers aanvragen.

Ouders kunnen, indien gewenst, na de cursus een afsluitend gesprek met de

Kosten:

Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelding
Aanmelding kan via de website www.lerenmetlev.nl (
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=77)
De cursus is te vinden bij het onderdeel Z’inzicht - kinderen.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin u en uw kind meer informatie ontvangen
over de cursus. De trainers besluiten in overleg met u of deelname van uw kind aan de cursus
wenselijk is. Hierna volgt de definitieve inschrijving.
Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen aan de training
deelnemen. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding en na een intake gesprek.
Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de trainers:
 Karlien de Hont: karlien.dehont@levgroep.nl of 06-27267958
 Nicole Brouwers: nicole.brouwers@levgroep.nl of 06-46178197
Zie ook: www.plezieropschool.nl
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Paaseieren zoeken bij De Wetters
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