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Kalender voor de komende
weken
26-02 t/m
09-03
01-03
05-03 t/m
09-03
29-03
22-05

Themaweken Complimenten
Nationale complimentendag
Reguliere aanmeldweek
Voortgezet Onderwijs
Studiedag (alle kinderen vrij!)
Sportdag op de atletiekvelden in
Stiphout

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Maandag 26 februari
Dinsdag 13 maart

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.
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 in de daarvoor bestemde doos
in de hal.

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

Nieuwe thema groep 1-2-3
Sinds afgelopen dinsdag zijn we met een
nieuw thema begonnen in de groep. Het
thema heet: Wat komt er allemaal van de
boerderij?
We werken eerst een aantal weken over
gezonde voeding. Wat is er lekker en ook
gezond en wat moet je maar af en toe
een keer eten. Daarna gaan we
ontdekken hoe alle planten groeien. De
kinderen mogen ook zelf zaden laten
ontkiemen en het plantje verzorgen. We
sluiten het thema af door te praten over
de dieren op de boerderij.
Misschien kunnen we nog wel ergens
naar echte dieren gaan kijken. Wie er een
leuk idee heeft, mag dat melden bij juf
Marian.

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

Vakantierooster schooljaar
2018 - 2019

Maar dit kunnen we natuurlijk niet
alleen... Wil je meehelpen? Graag!! Geef
je even op bij Nicolle.
telnr: 06-12412318 graag via een appje.
mailadres: n.bloemen@onsnet.nu

Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4
januari 2019

Voorjaarsvakantie

04 maart t/m 8 maart
2019

Tweede
Paasdag

22 april 2019 (valt in de
meivakantie)

Koningsdag

27 april 2019 (valt in de
meivakantie)

Geef ook even aan waar je talenten
liggen; De 'werkgroepen' zijn; decor en
attributen / kleding / toneel / dans /
zang.
Dan maken we er samen een mooie
voorstelling van op dinsdag 26 juni...

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Tweede
Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus
2019

Studiedagen schooljaar 2018-2019 volgen
later.

Groep 7-8
De tijd vliegt... Nog een paar maanden en
we gaan alweer afscheid nemen van onze
groep 8...
Dit jaar gaan we geen film maken, maar
kiezen we voor een eindmusical.
Juf Manon, juf Carmen en Nicolle
Bloemen gaan dit samen aansturen.

Groep 7-8 Communicatie
We vragen ouders om de communicatie
via de mail altijd naar 2
groepsleerkrachten te doen. Een
antwoord gaat dan ook met een CC naar
de tweede groepsleerkracht. Dat maakt
dat we altijd op de hoogte zijn van wat er
speelt.
Het nieuwe mailadres van juf Manon is;
manon.deboer@eenbes.nl

Hulp Gevraagd
In groep 456 hebben we een aantal
nieuwe boeken. Wie wil deze voor ons
plastificeren? Dan blijven de boeken
netter en hebben we langer leesplezier!
Je kunt boeken en materialen ophalen bij
juf Chantal. Alvast bedankt!

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

Complimentenweken
De komende twee weken (26 februari
t/m 9 maart) staan in het teken van
complimenten.

succesvolle ‘gedrag’ met zelfvertrouwen
vaker inzetten in verschillende situaties.
Er is een leskist samengesteld met
diverse (groeps)activiteiten, spellen en
boeken om dit thema nog eens extra
onder de aandacht te brengen.
Misschien valt u de komende weken
thuis of op school al iets op. Wij zijn zeer
benieuwd!
Weet u overigens dat het elk jaar op 1
maart nationale complimentendag is?

Luisteren via eigen “oortjes”

Doel van deze complimentenweken zijn:
• Het creëren van een positief
klimaat, het geven van positieve
feedback en ontvangen.
• Feedback tussen leerkracht en
leerling, leerling en leerkracht &
leerling en leerling.
Weet jij waar je goed in bent?
Je talenten kennen en kunnen inzetten is
voor kinderen en voor volwassenen een
belangrijke bron van plezier en
zelfvertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat
we meer leren van onze successen en
daarbij horende complimenten, dan van
het ‘falen’ en de daarbij horende tips.
Emoties beïnvloeden ons leerproces in
sterke mate. Het gedrag dat hoort bij een
succeservaring zal een kind vaker
herhalen omdat het graag weer die
positieve emotie ervaart. Het kind zal
vanuit dat positieve gevoel het

Alle leerlingen werken regelmatig op een
laptop of een skoolmate. Bij de meeste
programma’s wordt er geluid afgespeeld.
Op school hebben we hoofdtelefoons
welke voor iedereen te gebruiken zijn,
zodat de kinderen aan de programma’s
kunnen werken zonder dat zij anderen
storen. Echter, het gezamenlijk gebruiken
van hoofdtelefoons vinden we niet
hygiënisch, tevens sneuvelen er veel
hoofdtelefoons. We willen jullie vragen
om voor de leerlingen van groep 3 tot en
met 8 zelf voor “oortjes” te zorgen. We
hopen hiermee de verantwoordelijkheid
voor eigen spullen te stimuleren. De
kinderen kunnen deze bewaren in hun
eigen laatje.
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